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OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU UŻYTKOWNIKÓW 
DZIĘKI ADMOB

Od początku swojego istnienia, czyli od 1 października 2008 roku, firma COLOPL Inc. 
tworzy aplikacje i platformy mobilne działające w oparciu o lokalizację. Początkowo 
oferowała usługi przeznaczone na zwykłe telefony z internetem, ale od jesieni 2011 
zaczęła poświęcać coraz większą uwagę rozwijającemu się rynkowi aplikacji na 
smartfony. Zaledwie dwa lata później zaczęła dynamicznie się rozwijać, a przychody 
ze smartfonów stanowiły już 90% jej całkowitej sprzedaży. Wyniki COLOPL za 2013 
rok wzrosły aż o 330% w porównaniu z poprzednim rokiem, co zapewniło firmie 
odznakę „Najlepszego programisty” w Google Play. W grudniu 2012 roku weszła na 
Tokijską Giełdę Papierów Wartościowych, do sekcji „Mothers”. 

Oryginalna strategia portfolio reklamowego to coś, co wyróżniało firmę i pozwoliło jej 
przebojem wkroczyć na rynek aplikacji na smartfony. Firma wprowadzała atrakcyjne 
dla klientów darmowe aplikacje, zarabiała na nich dzięki wdrożeniu AdMob i tworzyła 
autoreklamy, by promować własne produkty i płatne aplikacje.

Wybór AdMob ze względu na darmową autoreklamę
Gdy firma COLOPL była wciąż młoda i niedoświadczona na rynku aplikacji na 
smartfony, postawiła na przychody z reklam. Jednak chciała również przyciągać 
klientów za pomocą autoreklam promujących jej własne treści. Rozwiązaniem była 
usługa AdMob, która oferowała zarówno zaawansowaną platformę reklamową, 
czyli sposób na zwiększanie przychodów, jak i dodatkową funkcję autoreklamy. 
Firma rozważała różne usługi reklamowe, ale ostatecznie wybrała AdMob właśnie 
ze względu na bezpłatne autoreklamy. Naruatsu Baba, prezes i CEO w COLOPL, 
tłumaczy: „Gdy wprowadziliśmy AdMob, nasze darmowe aplikacje stały się bardziej 
dochodowe. Dodatkowo strategia portfolio, polegająca na promowaniu zakupów 
w aplikacjach przez autoreklamy, pozwoliła nam uczynić z nich źródło przychodów 
i osiągnąć solidne wyniki. Na postawie testów stwierdziliśmy, że proporcje 50:50 
między płatnymi reklamami a autoreklamami to najbardziej efektywny układ”.

Strategia portfolio reklamowego zoptymalizowana z myślą 
o aplikacjach
Firma COLOPL rozwinęła się dzięki kompleksowej implementacji strategii portfolio 
reklamowego. Jej pierwszymi aplikacjami na smartfony była seria lekkich gier – 
„Kuma the Bear”, które zostały pobrane ponad 27 milionów razy (stan z września 
2013 r.). Popularność marki COLOPL nieustannie rośnie.

Dzięki temu duża liczba użytkowników tworzy teraz wartość dla firmy. Firmie udało 
się zmaksymalizować zyski dzięki wdrożeniu AdMob w swoich popularnych lekkich 
grach z serii „Kuma the Bear” i stworzeniu portfolio efektywnie wykorzystującego 
autoreklamy do promocji zakupów w aplikacjach. 

Po wprowadzeniu AdMob mogła zarabiać na aplikacjach bez potrzeby dalszego 
inwestowania. Dodatkowo udało jej się zmaksymalizować zyski dzięki optymalizacji 
zarządzania autoreklamami, m.in. harmonogramu wyświetlania reklam w miejscach 
docelowych i równowagi pomiędzy autoreklamami a reklamami płatnymi. 
Na przykład: wiele gier z serii „Kuma the Bear” jest atrakcyjnych dla kobiet, dlatego  
firma postawiła na „słodszy” ton w kreacjach do banerów reklamowych.

COLOPL, Inc. 

• http://colopl.co.jp/ 

Podsumowanie

• Firma COLOPL tworzy aplikacje na 
smartfony i nimi zarządza. Oferuje także 
platformę dla gier działających w oparciu 
o lokalizację. Jej misją jest dostarczanie 
„rozrywki w prawdziwym życiu”. Firma jest 
znana z wysokiej jakości, lekkich aplikacji 
oferowanych pod marką „Kuma the Bear”. 
Jedną z nich jest gra „Nightbird Trigger!”, 
która została pobrana milion razy w ciągu 
40 dni. Firma tworzy również aplikacje 
online o większej skali i bogate w treści, 
np. „Pro Baseball PRIDE”, a ostatnio 
„Quiz RPG: The World of Mystic Wiz”, 
która została pobrana ponad 13 milionów 
razy w ciągu ośmiu miesięcy od premiery. 

• Założona 1 października 2008 r. 

• W grudniu 2012 r. weszła na Tokijską Giełdę 
Papierów Wartościowych w sekcji „Mothers”. 

• 306 pracowników – stan na wrzesień 2013 r. 

W SKRÓCIE

„Google oferuje proste 
i kompleksowe rozwiązania, 
jeśli chodzi o zarabianie na 
autoreklamach i miejsca docelowe 
reklam. To właśnie ta zaleta była 
decydująca, gdy wybieraliśmy 
dostawcę usług reklamowych”.
Naruatsu Baba  
Prezes i CEO w COLOPL, Inc. 
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Reklamy pełnoekranowe 70 razy bardziej efektywne 
niż standardowe miejsca docelowe reklam
Porównanie standardowych miejsc docelowych reklam i autoreklam 
wyświetlanych przez AdMob pokazało, że te ostatnie z powodzeniem 
zwiększały współczynniki klikalności i konwersji. Szczególnie dobre 
wyniki dawały autoreklamy w formie pełnoekranowej. W porównaniu ze 
zwykłymi miejscami docelowymi w niektórych przypadkach współczynnik 
konwersji takich autoreklam był ponad 70 razy wyższy. „Zaletą reklam 
pełnoekranowych” – tłumaczy Naruatsu Baba – „jest ich dopasowanie 
do użytkowników. W rezultacie udało nam się osiągnąć niewiarygodnie 
wysokie współczynniki konwersji i zdobyć o wiele więcej zarejestrowanych 
użytkowników. Aby nie szkodzić wartości naszej marki, precyzyjnie 
zarządzamy częstotliwością reklam pełnoekranowych w zależności od 
użytkownika. Dbamy o to, by nie wyświetlać jednej osobie tej samej reklamy 
dwa czy trzy razy, i bardzo się staramy, by nasze reklamy miały wysoką jakość 
i odznaczały się kreatywnością”.

Reklamy pełnoekranowe
Plany na przyszłość 
„Obecnie wypuszczamy trzy-cztery superlekkie aplikacje z serii „Kuma the Bear” 
miesięcznie i utrzymujemy liczbę aktywnych użytkowników na poziomie trzech 
milionów. Nasz plan to pełne wdrożenie reklam pełnoekranowych AdMob, 
dalsze poprawianie stosunku wyświetleń do konwersji i wzmacnianie strategii 
portfolio reklamowego”.

„AdMob uzyskuje wysoką efektywność za granicą, więc liczymy na podobne 
wyniki, gdy zaczniemy tworzyć aplikacje przeznaczone na zagraniczne rynki” 
– mówi Naruatsu Baba. „Planujemy wprowadzenie lżejszych aplikacji średniej 
wielkości, które są tam popularne. Naszym celem jest działanie na pełnych 
obrotach obejmujące superlekkie, średnie i „pełnoprawne” aplikacje. Kierując  
się tym ambitnym podejściem, na którym opiera się siła COLOPL, planujemy 
dalej rozwijać się zarówno na rodzimym, jak i na zagranicznych rynkach”.

„Google oferuje proste i kompleksowe rozwiązania, jeśli chodzi o zarabianie 
na autoreklamach i miejsca docelowe reklam. To właśnie ta zaleta była 
decydująca, gdy wybieraliśmy dostawcę usług reklamowych. Google oferuje 
szereg różnych usług, ale naszym zdaniem szczególnie imponujące są ich 
reklamy w wyszukiwarce – czyli coś, co robią od dawna. Mam nadzieję, że 
uda im się również osiągnąć porównywalną innowacyjność w dziedzinie 
reklam displayowych na smartfonach”.

Cele 
• Optymalizacja bezpłatnych gier

• Zwiększenie przychodów z zakupów 
w aplikacjach za pomocą autoreklam 

Metoda

• Wprowadzenie AdMob w przypadku 
lekkich gier (Kuma the Bear)

• Wykorzystanie bezpłatnej funkcji 
autoreklam AdMob do pozyskiwania 
nowych użytkowników

Efekty 
• Zwiększenie łącznej sprzedaży 

w 2013 roku o 330% w porównaniu 
z poprzednim rokiem dzięki rozwojowi 
aplikacji na smartfony 

• Zwiększenie współczynników 
klikalności i konwersji autoreklam  
za pomocą AdMob

• Osiągnięcie 70 razy większego 
stosunku wyświetleń do 
konwersji w przypadku reklam 
pełnoekranowych w porównaniu 
z innymi miejscami docelowymi 
reklam 

AdMob 
Największa na świecie sieć 
reklamowa dla aplikacji na smartfony. 
AdMob umożliwia zarabianie na 
reklamach w aplikacjach dzięki 
wieloplatformowym, globalnym 
zasobom reklamowym, elastycznemu 
systemowi zarządzania i bezpłatnej 
funkcji autoreklam. 

• Więcej informacji:  
http://www.google.com/ads/admob/
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