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ARUS PENGGUNA DIOPTIMALKAN BERKAT ADMOB

Sejak berdiri pada tanggal 1 Oktober 2008, COLOPL Inc. telah memproduksi 
aplikasi dan platform seluler berbasis lokasi. Awalnya COLOPL Inc. menawarkan 
layanan yang ditujukan untuk ponsel menengah, namun sejak musim gugur 
tahun 2011, COLOPL Inc. semakin memusatkan fokus mereka pada pasar aplikasi 
ponsel cerdas yang sedang berkembang. Tepat setelah dua tahun, mereka telah 
meraih peningkatan pesat dengan pendapatan dari ponsel cerdas yang kini 
menghasilkan 90% dari penjualan total. Angka penjualan COLOPL tahun 2013 
meningkat drastis sebesar 330% dibanding tahun sebelumnya, sehingga mereka 
mendapatkan gelar ‘Pengembang Teratas’ di Google Play. Pada bulan Desember 
2012, mereka terdaftar di pasar Induk Bursa Saham Tokyo. 

Keunggulan unik dari COLOPL adalah strategi portofolio aslinya, dan menjadi 
alasan utamanya untuk berekspansi ke pasar aplikasi ponsel cerdas. Mereka 
memperkenalkan aplikasi gratis yang menarik bagi pelanggan, memonetisasinya 
melalui pengenalan AdMob, dan mengembangkan iklan internal untuk 
mempromosikan produk dan aplikasi berbayar perusahaan mereka sendiri.

AdMob dipilih karena fitur iklan internal gratis
Ketika COLOPL masih terbilang baru, dengan kurangnya pengalaman pada 
aplikasi ponsel cerdas, mereka menggunakan model pendapatan iklan. Namun, 
mereka juga ingin menarik pelanggan dengan mengembangkan iklan internal 
untuk konten perusahaan mereka sendiri. Solusinya adalah AdMob, yang dapat 
menyediakan kerangka kerja iklan yang beragam untuk meningkatkan profit 
dan fitur iklan internal gratis. COLOPL mempertimbangkan berbagai layanan 
iklan tetapi fitur iklan internal gratis dari AdMob menjadikannya sebagai pilihan 
yang tepat. Naruatsu Baba, Direktur Utama dan CEO COLOPL, menjelaskan: 
“Ketika kami memperkenalkan AdMob, aplikasi gratis kami menjadi lebih 
menguntungkan. Selain itu, strategi portofolio yang memperkenalkan aplikasi 
pembelian dalam aplikasi melalui iklan internal dan menghasilkan pendapatan 
dari aplikasi tersebut memungkinkan kami mendapatkan hasil yang menyeluruh. 
Kami bereksperimen dan mendapati bahwa perbandingan yang seimbang 50/50 
antara iklan yang dimonetisasi dan iklan internal adalah yang paling efektif.”

Strategi portofolio iklan disesuaikan dengan aplikasi
COLOPL telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan strategi 
portofolionya secara menyeluruh. Aplikasi ponsel cerdas pertama yang mereka 
produksi adalah seri game ringan ‘Kuma the Bear’, yang telah mendapatkan lebih 
dari 27 juta unduhan pada bulan September 2013. Popularitas merek COLOPL 
pun terus meningkat.

Jumlah pengguna yang besar kini menghasilkan nilai bagi perusahaan. COLOPL 
telah berhasil memaksimalkan profitnya dengan mengintegrasikan AdMob 
dengan game ringan populer dari seri 'Kuma the Bear’ dan membangun 
portofolio yang menggunakan iklan internal untuk memperkenalkan aplikasi 
pembelian dalam aplikasi secara efektif. 

Setelah AdMob diperkenalkan, aplikasi dimonetisasi tanpa perlu investasi lebih 
lanjut. COLOPL juga berusaha memaksimalkan penghematan biaya dengan 
mengoptimalkan pengelolaan iklan internal, seperti waktu penempatan iklan 
dan keseimbangan iklan internal dengan penjualan iklan. Banyak game dari seri 
‘Kuma the Bear’, misalnya, terlihat menarik bagi para wanita sehingga mereka 
memilih menggunakan gaya materi iklan yang lebih manis dan lucu pada iklan 
spanduk.

COLOPL, Inc. 

• http://colopl.co.jp/ 

Ringkasan

• Dengan janji mereka untuk memberikan 
‘Hiburan dalam Kehidupan Nyata’, COLOPL 
mengembangkan dan mengelola aplikasi 
ponsel cerdas dan platform untuk game 
berbasis lokasi. Mereka terkenal karena 
menyediakan aplikasi ponsel cerdas ringan 
berkualitas tinggi untuk merek ‘Kuma the 
Bear’ seperti ‘Nightbird Trigger!’, yang telah 
diunduh satu juta kali dalam 40 hari. Mereka 
terus menjadi pendukung yang antusias 
dari aplikasi online lengkap yang beragam 
seperti ‘Pro Baseball PRIDE’ dan sekarang 
menarik perhatian untuk ‘Quiz RPG: The 
World of Mystic Wiz’, yang melebihi 13 juta 
unduhan dalam delapan bulan setelah 
dirilis. 

• Berdiri pada tanggal 1 Oktober 2008. 

• Terdaftar di pasar Induk Bursa Saham Tokyo 
di bulan Desember 2012. 

• 306 karyawan (pada bulan September 2013). 

SELAYANG 
PANDANG

“Google mudah digunakan 
dan menyediakan semua yang 
dibutuhkan dalam memonetisasi 
iklan internal dan penempatan 
iklan. Keuntungan ini menjadi 
faktor penentu ketika memilih 
penyedia yang akan digunakan.”
Naruatsu Baba,  
Direktur Utama dan CEO, COLOPL, Inc. 
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Iklan pengantara 70 kali lebih efektif daripada 
penempatan iklan yang umum
Ketika membandingkan penempatan iklan yang umum dengan iklan 
internal yang menggunakan AdMob, terlihat bahwa iklan internal berhasil 
meningkatkan rasio klik-tayang dan rasio konversi. Hasil iklan internal yang 
khususnya menggunakan model pengantara sangat tinggi. Dibandingkan 
dengan penempatan iklan, ada beberapa contoh di mana rasio konversi 
untuk iklan internal melebihi 70 kali lebih tinggi. “Keuntungan dari 
iklan pengantara,” Naruatsu Baba menjelaskan, “adalah iklan tersebut 
disesuaikan dengan pengguna. Hasilnya, kami bisa memperoleh rasio klik-
tayang yang luar biasa tinggi dan mendaftarkan lebih banyak lagi pengguna 
secara efektif. Untuk memastikan tidak ada kerugian yang terjadi pada 
nilai merek kami, kami dengan ketat mengelola frekuensi iklan pengantara 
bergantung pada pengguna. Kami memastikan bahwa pengguna yang 
sama tidak akan mendapatkan iklan yang sama sebanyak dua atau tiga kali, 
dan kami berdedikasi untuk menyuguhkan iklan kreatif berkualitas tinggi 
bagi mereka.”

Iklan pengantara
Pengembangan selanjutnya 
“Saat ini kami merilis tiga sampai empat aplikasi ultra-ringan dari seri ‘Kuma 
the Bear’ setiap bulan dan mempertahankan sekitar tiga juta pengguna 
aktif. Kami ingin menggabungkan iklan pengantara dengan AdMob secara 
positif, lebih meningkatkan jumlah tayangan ke konversi, dan memperkuat 
strategi portofolio.”
“AdMob kelihatannya sangat efektif di luar negeri sehingga kami 
mengharapkan hasil yang serupa saat kami mengembangkan aplikasi 
untuk pasar luar negeri,” Naruatsu Baba melanjutkan. “Kami berencana 
untuk membentuk jajaran aplikasi mid-core yang sedikit lebih ringan, yang 
sepertinya akan populer di luar negeri. Kami bertekad untuk mencapai 
pengoperasian berkapasitas penuh untuk aplikasi ultra-ringan, mid-core, 
dan hardcore. Dengan sikap yakin bisa ini, yang merupakan sumber 
kekuatan COLOPL, kami berniat untuk terus maju dengan strategi ini di 
dalam dan luar negeri.”
“Google mudah digunakan dan menyediakan semua yang dibutuhkan 
dalam memonetisasi iklan internal dan penempatan iklan. Keuntungan 
ini menjadi faktor penentu ketika memilih penyedia yang akan digunakan. 
Mereka menawarkan berbagai layanan tetapi menurut saya struktur iklan 
penelusuran mereka, bidang yang telah mereka tekuni sejak lama, benar-
benar mengesankan. Saya berharap mereka juga menggapai inovasi yang 
sebanding dalam bidang iklan bergambar ponsel cerdas.”

Sasaran 
• Mengoptimalkan game gratis

• Meningkatkan pendapatan aplikasi 
pembelian dalam aplikasi melalui 
iklan internal 

Pendekatan

• Memperkenalkan AdMob untuk game 
ringan (Kuma the Bear)

• Memanfaatkan fitur iklan internal 
gratis AdMob untuk mendorong 
akuisisi pengguna baru

Hasil 
• Meningkatkan penjualan total tahun 

2013 sebesar 330% dari tahun 
sebelumnya karena mengembangkan 
aplikasi ponsel cerdas 

• Meningkatkan rasio klik-tayang dan 
rasio konversi untuk iklan internal 
menggunakan AdMob

• Memperoleh tayangan ke konversi 
70 kali lebih banyak dengan iklan 
pengantara dibandingkan dengan 
penempatan iklan lain. 

AdMob 
Jaringan iklan terbesar di dunia 
untuk aplikasi ponsel cerdas. 
AdMob mendukung monetisasi 
aplikasi melalui iklan dengan 
inventaris periklanan global multi-
platform, sistem pengelolaan yang 
fleksibel, dan fitur iklan internal gratis. 

• Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungi:  
http://www.google.com/ads/admob/
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