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Kể từ khi thành lập doanh nghiệp ứng dụng của mình ở Dhaka, 
Bangladesh vào năm 2010, Mahmud Ahsan đã trở thành người tạo 
ứng dụng giáo dục và giải trí hàng đầu dành cho thiết bị Apple iOS, với 
6 triệu lượt tải xuống tính đến nay. Ứng dụng phổ biến nhất của anh là 
Từ điển tiếng Ả Rập.

Đối với Mahmud, lượt tải xuống cao không tự động chuyển thành 
doanh thu cao. Người dùng yêu thích ứng dụng miễn phí, nhưng một 
vài người trong số họ đã trả tiền để có phiên bản nâng cấp. Để kiếm 
tiền từ các sản phẩm của mình, Mahmud đã chuyển sang quảng cáo 
trong ứng dụng và đặc biệt là nền tảng AdMob. Anh cho biết: “AdMob 
chắc chắn là chìa khóa để thành công trong thị trường di động. So 
với các đối thủ cạnh tranh, AdMob cung cấp chi phí cho mỗi nghìn lần 
hiển thị (CPM) cao hơn và tỷ lệ lấp đầy tốt hơn, đồng thời AdMob 
chỉ hiển thị quảng cáo 'thích hợp'.” 

“Nếu chúng tôi không sử dụng AdMob, 
thì doanh thu thực có của chúng tôi sẽ 
giảm xuống 30–40% vì các đối thủ cạnh 
tranh của AdMob không thể cung cấp 
cùng một loại tỷ lệ lấp đầy.”
Mahmud Ahsan,  
nhà phát triển ứng dụng độc lập

Với quảng cáo tập trung vào loại hình kinh doanh của mình, Mahmud 
luôn tìm các cách để tối đa hóa doanh thu. Vì vậy, khi Hòa giải AdMob 
được khởi chạy vào năm 2011, anh đã sử dụng công cụ này ngay lập 
tức. Nền tảng này cho phép Mahmud phân phát quảng cáo từ nhiều 
nguồn, ưu tiên nguồn có CPM hiệu dụng cao nhất và doanh thu đã 
sớm cao hơn 30–35% so với chỉ mạng AdMob. 

Vào tháng 11 năm 2013, anh cũng đã đưa quảng cáo trung gian toàn 
màn hình vào tất cả ứng dụng miễn phí của mình. Để duy trì trải 
nghiệm người dùng chất lượng cao, các quảng cáo này thường chỉ xuất 
hiện một lần khi ứng dụng mở. Việc triển khai không thể dễ dàng hơn – 
tải xuống và triển khai mã vào ứng dụng đầu tiên của Mahmud chỉ mất 
20 phút – nhưng hiệu quả rất lớn. Tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn 5 lần so 
với quảng cáo biểu ngữ và CPM thường cao hơn 10 lần. 

GooGle AdMob GiúP Nhà PháT TRiểN ứNG 
dụNG Tự do biếN lượT Tải xuốNG MiễN Phí 
ThàNh doANh Thu

Giới thiệu về Mahmud Ahsan
•  Ban đầu có trụ sở ở Dhaka, Bangladesh, 

hiện tại ở Malaysia

•  Nhà xuất bản hàng đầu về ứng dụng giáo 
dục và giải trí

•  Hơn 14 triệu hiển thị quảng cáo được 
phân phát mỗi tháng

Mục tiêu
•  Kiếm tiền hiệu quả từ người dùng 

miễn phí

•  Đảm bảo quảng cáo trong ứng dụng có vẻ 
hợp lý

•  Đầu tư doanh thu tăng vào việc cung cấp 
ứng dụng mở rộng

Phương pháp tiếp cận
•  Triển khai Hòa giải AdMob

•  Triển khai định dạng quảng cáo trung gian 
toàn màn hình

•  Chọn tham gia tối ưu hóa mạng quảng cáo 
và CPM thực trong Hòa giải AdMob

Kết quả
•  60% doanh thu hiện nay đến từ AdMob

•  Doanh thu tăng 30–35% với Hòa giải 
AdMob 

•  Quảng cáo trung gian phân phối CTR gấp 
5 lần và RPM gấp 10 lần so với biểu ngữ

•  Doanh thu tăng 20–30% với tối ưu hóa 
mạng quảng cáo

ThôNG TiN NhANh

https://itunes.apple.com/en/app/arabic-dictionary-+/id400273783?mt=8
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Và trong năm 2014, khi nền tảng hòa giải được mở rộng với tối ưu hóa 
mạng quảng cáo và CPM thực, cung cấp cho nhà xuất bản quyền truy 
cập thời gian thực vào tất cả nguồn cầu của Google, Mahmud đã thấy 
tăng lên thêm 20–30%. Tổng thể, doanh thu đã tăng gấp đôi khi sử 
dụng quảng cáo trung gian và các tính năng hòa giải.

Ngày nay, AdMob tạo ra 60% tổng doanh thu quảng cáo của 
Mahmud. Những lợi nhuận này có nghĩa là anh có thể đầu tư vào việc 
cải tiến các sản phẩm iOS của mình (hiện tại, anh đang tích hợp nhận 
diện ký tự quang học vào ứng dụng từ điển của mình), tạo các phiên 
bản Android và phát triển ứng dụng trò chơi phức tạp hơn. Và bởi vì 
anh có thể điều hành một doanh nghiệp thực hữu ngay tại nhà, nên 
anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con trai nhỏ của mình. 

Anh cho biết: “AdMob có tỷ lệ lấp đầy và CPM cao nhất so với các nền 
tảng quảng cáo khác. Tôi khuyến khích tất cả nhà phát triển sử dụng 
AdMob trong ứng dụng miễn phí của mình”.

AdMob là nền tảng quảng cáo trên điện 
thoại di động hàng đầu, được tin cậy bởi hơn 
650.000 ứng dụng trên khắp thế giới. Kể từ 
năm 2006, AdMob đã giúp các nhà phát triển 
phát triển doanh nghiệp ứng dụng thành 
công với định dạng quảng cáo phong phú, 
hòa giải quảng cáo và tỷ lệ lấp đầy dẫn đầu 
ngành. Với Google Analytics được tích hợp 
trực tiếp vào AdMob, các nhà phát triển có 
thể đo lường hiệu suất ứng dụng và phân 
khúc người dùng để kiếm tiền một cách 
thông minh. 

• Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào:  
http://www.google.com/admob

Giới Thiệu về AdMob

Giới Thiệu về hÒA 
Giải AdMob

Hòa giải AdMob là một tính năng cho phép 
bạn phân phát quảng cáo đến ứng dụng của 
mình từ nhiều nguồn. Điều này cho phép bạn 
tối đa hóa tỷ lệ lấp đầy và tăng việc kiếm tiền 
của mình bằng cách gửi yêu cầu quảng cáo 
đến nhiều mạng để đảm bảo bạn tìm thấy 
mạng sẵn có tốt nhất để phân phát quảng 
cáo.  
• Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/mediation

http://www.google.com/admob

