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ขั้นตอนของผู้ใช้ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AdMob

บรษิทั COLOPL Inc. ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2008 โดยด�าเนนิกจิการผลิตแอปพลิเคชนั 
และแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อ้างอิงตามสถานที่ ในตอนแรก พวกเขาน�าเสนอ
บริการที่มุ่งเป้าหมายไปที่ฟีเจอร์โฟน แต่นับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงป ี2011 พวกเขาก็ได้หัน
มาสนใจตลาดของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ก�าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หลังจากผ่านไป
ได้เพียง 2 ปี พวกเขาก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยรายได้จากสมาร์ทโฟนที่มีส่วนแบ่งถึง 
90% ของยอดขายทั้งหมด ยอดขายของ COLOPL ในปี 2013 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ถึง 330% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งท�าให้พวกเขาได้รับต�าแหน่ง ‘นักพัฒนายอดเยี่ยม’ 
บน Google Play ในเดือนธันวาคมปี 2012 พวกเขามีชื่ออยู่ในตลาด Mothers ของ
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว 

จุดขายที่ไม่ซ�้าใครของ COLOPL คือกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอดั้งเดิม และเป็นเหตุผลหลักที่
ท�าให้พวกเขาได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในตลาดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน พวก
เขาแนะน�าแอปพลิเคชันฟรีที่ดึงดูดลูกค้า สร้างรายได้ผ่านการใช้งาน AdMob และพัฒนา
โฆษณาเฮาส์แอ็ดเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันที่มีค่าใช้จ่ายของบริษัท

AdMob ได้รับเลือกเพราะคุณลักษณะโฆษณาเฮาส์แอ็ดฟรี
ขณะที่ COLOPL ยังเป็นบริษัทหน้าใหม่และมีประสบการณ์ด้านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
น้อย พวกเขาใช้โมเดลสร้างรายได้จากการโฆษณา อย่างไรก็ตาม พวกเขายังต้องการ
ดึงดูดลูกค้าโดยการพัฒนาโฆษณาเฮาส์แอ็ดส�าหรับเนื้อหาของบริษัทพวกเขาเองด้วย 
โซลูชันก็คือ AdMob ซึ่งให้ได้ทั้งกรอบงานการโฆษณาที่สมบูรณ์เพื่อสร้างก�าไรและ
คุณลักษณะโฆษณาเฮาส์แอ็ดฟรี COLOPL พิจารณาบริการโฆษณาต่างๆ แต่คุณลักษณะ
โฆษณาเฮาส์แอ็ดฟรีของ AdMob ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม Naruatsu Baba ประธาน
และซีอีโอของ COLOPL อธิบายว่า “เมื่อเราเริ่มใช ้AdMob แอปพลิเคชันฟรีของเราก็ให้
ผลก�าไรมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่แนะน�าแอปพลิเคชันที่มีการซื้อ
ในแอปผ่านโฆษณาเฮาส์แอ็ดและการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันเหล่านั้นท�าให้เราได้
ผลลัพธ์ที่ครอบคลุม เราทดสอบและพบว่าความสมดุล 50/50 ระหว่างการโฆษณาที่สร้าง
รายได้และโฆษณาเฮาส์แอ็ดเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด”

กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอการโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ 
แอปพลิเคชัน
COLOPL ท�าให้ธุรกิจของตนเติบโตด้วยการปรับใช้กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุม 
แอปพลิเคชันแรกบนสมาร์ทโฟนที่พวกเขาผลิตคือซีรี่ส์ของเกมเบาๆ อย่าง ‘Kuma the 
Bear’ ที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 27 ล้านครั้งเมื่อเดือนกันยายน 2013 และแบรนด ์
COLOPL ก็ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้จ�านวนมากเป็นผู้สร้างมูลค่าให้แก่บริษัทในขณะนี้ COLOPL ประสบความส�าเร็จใน
การเพิ่มผลก�าไรด้วยการผสานรวม AdMob เข้ากับเกมเบาๆ ที่ได้รับความนิยมจากซีรี่ส์ 
‘Kuma the Bear’ และสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ใช้โฆษณาเฮาส์แอ็ดเพื่อแนะน�าแอปพลิเคชันที่มี
การซื้อในแอปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อมีการน�า AdMob มาใช้ แอปพลิเคชันก็สามารถสร้างรายได้ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้การ
ลงทุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ COLOPL ยังพยายามเพิ่มความคุ้มค่าโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการโฆษณาเฮาส์แอ็ด เช่น การก�าหนดเวลาของต�าแหน่งโฆษณาและความสมดุล
ระหว่างโฆษณาเฮาส์แอ็ดและการขายโฆษณา เช่น หลายเกมจากซีรี่ส์ ‘Kuma the Bear’ 
ดูเหมือนจะน่าสนใจส�าหรับผู้หญิง พวกเขาจึงเลือกใช้ลักษณะครีเอทีฟโฆษณาที่น่ารักและ
หวานแหววมากขึ้นในโฆษณาแบนเนอร์

COLOPL, Inc. 

• http://colopl.co.jp/ 

บทสรุป

• ด้วยค�ามั่นสัญญาที่จะสร้าง “ความบันเทิงในชีวิตจริง” 
COLOPL จึงพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชันบน 
สมาร์ทโฟนและแพลตฟอร์มส�าหรับเกมตามสถานที่ 
พวกเขาโด่งดังจากการสร้างแอปพลิเคชันบน 
สมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพสูงและเบาให้แก่แบรนด์ 
‘Kuma the Bear’ เช่น ‘Nightbird Trigger!’ ซึ่งมี
ยอดดาวน์โหลดถึง 1 ล้านครั้งภายใน 40 วัน พวก
เขายังคงเป็นผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้นของ 
แอปพลิเคชันออนไลน์ที่มีขนาดเต็ม เช่น ‘Pro 
Baseball PRIDE’ และก�าลังดึงดูดความสนใจส�าหรับ  
‘Quiz RPG: The World of Mystic Wiz’  
ที่มียอดดาวน์โหลดเกิน 13 ล้านครั้งใน  
8 เดือนหลังการเปิดตัว 

• ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2008 

• มีชื่ออยู่ในตลาด Mothers ของตลาดหลักทรัพย์
โตเกียวในเดือนธันวาคม 2012 

• มีพนักงาน 306 คน (เมื่อเดือนกันยายน 2013) 

ภาพรวม

“Google เป็นร้านที่ใช้งานง่ายและครบ
วงจรในการสร้างรายได้จากโฆษณาเฮาส์
แอ็ดและต�าแหน่งโฆษณา ประโยชน์นี้เป็น
ปัจจัยที่ชี้ขาดในการเลือกผู้ให้บริการที่จะ
ใช้”
Naruatsu Baba  
ประธานและซีอีโอของ COLOPL, Inc. 
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โฆษณาคั่นระหว่างหน้ามีประสิทธิภาพมากกว่าต�าแหน่งโฆษณาทั่วไป 
70 เท่า
เมื่อเปรียบเทียบต�าแหน่งโฆษณาทั่วไปกับโฆษณาเฮาส์แอ็ดที่ใช้ AdMob แล้ว 
ปรากฏว่าโฆษณาเฮาส์แอ็ดนั้นประสบความส�าเร็จในการเพิ่มทั้งอัตราการคลิกผ่าน
และอัตรา Conversion โดยเฉพาะผลลัพธ์ส�าหรับโฆษณาเฮาส์แอ็ดที่ใช้รูปแบบ
คั่นระหว่างหน้านั้นสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับต�าแหน่งโฆษณา มีบางกรณีที่อัตรา 
Conversion ส�าหรับโฆษณาเฮาส์แอ็ดสูงขึ้นมากกว่า 70 เท่า Naruatsu Baba 
อธิบายว่า “ประโยชน์ของโฆษณาคั่นระหว่างหน้าก็คือโฆษณาเหล่านั้นได้รับการปรับ
แต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้ ซึ่งส่งผลให้เราได้รับอัตราการคลิกผ่านที่สูงมากและสามารถ
ลงทะเบียนผู้ใช้ได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายเกิด
ขึ้นกับมูลค่าของแบรนด์ เราจึงจัดการความถี่ของโฆษณาคั่นระหว่างหน้าอย่างเข้ม
งวดโดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้รายเดียวกันจะไม่ได้รับโฆษณา
เดียวกัน 2 หรือ 3 ครั้ง และเราก็มุ่งมั่นที่จะน�าเสนอครีเอทีฟโฆษณาที่มีคุณภาพสูงให้
กับพวกเขา”

โฆษณาคั่นระหว่างหน้า
การพัฒนาในอนาคต 
“ขณะนี้ เราเปิดตัวแอปที่เบาเป็นพิเศษ 3 ถึง 4 แอปจากซีรี่ส์ ‘Kuma the Bear’ ใน
แต่ละเดือน และรักษาผู้ใช้งานเป็นประจ�าประมาณ 3 ล้านคนเอาไว้ เราต้องการรวม
โฆษณาคั่นระหว่างหน้าเข้ากับ AdMob อย่างแน่นอน ซึ่งจะเพิ่มจ�านวนการแสดงผล
เป็น Conversion ให้มากขึ้น และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ”
“AdMob ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพสูงในต่างประเทศ เราจึงหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่
คล้ายกันเมื่อเราพัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับตลาดต่างประเทศ” Naruatsu Baba เสริม 
“เราวางแผนที่จะสร้างกลุ่มแอปพลิเคชันส�าหรับผู้ใช้ระดับกลางที่เบาขึ้นเล็กน้อย ซึ่ง
ดูจะได้รับความนิยมในต่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้แอปพลิเคชันที่เบาเป็นพิเศษ 
ระดับกลาง และระดับฮาร์ดคอร์สามารถด�าเนินการได้เต็มความสามารถ ด้วยทัศนคติที่
เชื่อว่าเราสามารถท�าได้นี้ ซึ่งเป็นที่มาของความแข็งแกร่งของ COLOPL เราตั้งใจที่จะ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์นี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
“Google เป็นร้านที่ใช้งานง่ายและครบวงจรในการสร้างรายได้จากโฆษณาเฮาส์แอ็ด
และต�าแหน่งโฆษณา ประโยชน์นี้เป็นปัจจัยที่ชี้ขาดในการเลือกผู้ให้บริการที่จะใช้ 
พวกเขาน�าเสนอบริการที่หลากหลาย แต่ผมคิดว่าโครงสร้างของการโฆษณาบนการ
ค้นหาของพวกเขาซึ่งเป็นด้านที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องมานานแล้วนั้น น่าประทับใจ
เป็นพิเศษ ผมหวังว่าพวกเขาจะมีนวัตกรรมที่เปรียบเทียบกันได้ในด้านการโฆษณาแบบ
ดิสเพลย์บนสมาร์ทโฟนด้วย”

เป้าหมาย 
• เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกมที่ฟรี

• เพิ่มรายได้จากแอปที่มีการซื้อในแอปผ่าน
โฆษณาเฮาส์แอ็ด 

กลยุทธ์

• เริ่มใช้ AdMob ส�าหรับเกมเบาๆ (Kuma 
the Bear)

• ปรับใช้คุณลักษณะโฆษณาเฮาส์แอ็ดฟรีของ 
AdMob เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้ใช้ใหม่

ผลลัพธ ์
• เพิ่มยอดขายทั้งหมดในปี 2013 ขึ้น 330% 

จากปีก่อนเนื่องจากการขยายแอปบน 
สมาร์ทโฟน 

• เพิ่มอัตราการคลิกผ่านและอัตรา 
Conversion ส�าหรับโฆษณาเฮาส์แอ็ดที่ใช้ 
AdMob

• ได้รับการแสดงผลเป็น Conversion 
มากกว่าถึง 70 เท่าด้วยโฆษณาคั่นระหว่าง
หน้าเมื่อเปรียบกับต�าแหน่งโฆษณาอื่น 

AdMob 
เครือข่ายโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลกส�าหรับ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน AdMob 
สนับสนุนการสร้างรายได้ของแอปพลิเคชัน
ผ่านการโฆษณาด้วยพื้นที่โฆษณาทั่วโลกบน
หลายแพลตฟอร์ม ระบบการจัดการที่ยืดหยุ่น 
และคุณลักษณะโฆษณาเฮาส์แอ็ดฟรี 

• หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่  
http://www.google.com/ads/admob/
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