
Pojechaliśmy do Korei Południowej, by spotkać się z Kim Moo-gungiem, menedżerem 
OGQ, odnoszącej sukcesy firmy tworzącej aplikacje.

„OGQ to młoda firma, którą założyłem razem z czterema innymi osobami – starymi 
znajomymi i byłymi współpracownikami.

Wszyscy jesteśmy programistami, dlatego postanowiliśmy wyszukiwać atrakcyjne 
treści i przekształcać je w coś nowego, zamiast tworzyć je samodzielnie. W ten sposób 
powstała aplikacja Backgrounds HD.

Pomysł polegał na tym, by użytkownicy mogli wyświetlać ładne i inspirujące tapety 
na ekranach swoich telefonów komórkowych oraz udostępniać swoje obrazy innym 
osobom.

W naszej usłudze najważniejsze są obrazy, dzięki czemu możemy docierać do odbiorców 
na całym świecie, nie borykając się z barierą językową.

Gdy zaczynaliśmy tworzyć Backgrounds HD, by zminimalizować ryzyko, chcieliśmy jak 
najszybciej skończyć aplikację i udostępnić treści użytkownikom.

W tym celu opublikowaliśmy pierwszą wersję z bardzo podstawową funkcjonalnością 
i daliśmy użytkownikom możliwość głosowania na funkcje, które chcieliby zobaczyć 
w kolejnych wersjach aplikacji. Następnie aktualizowaliśmy ją na podstawie wyników 
głosowania, co spotykało się z pozytywną reakcją użytkowników.

Aby zaoferować duży wybór obrazów, pozyskujemy zdjęcia nie od profesjonalnych 
fotografów, ale od amatorów, którzy chcą, by jak najwięcej ludzi zobaczyło ich prace. 
Naszym zdaniem każdy ma przynajmniej jedno świetne zdjęcie w swoich zbiorach. 
Z pozyskanych obrazów wybieramy najlepsze i udostępniamy je użytkownikom.
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ZAPOŚREDNICZENIE ADMOB POMOGŁO OGQ 
ZWIĘKSZYĆ PRZYCHODY Z APLIKACJI O 20%
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W rezultacie aplikacja Backgrounds HD przez dwa tygodnie znajdowała się na pierwszym 
miejscu globalnego rankingu bezpłatnych aplikacji w Google Play i została pobrana 
20 milionów razy w ciągu zaledwie 14 miesięcy od premiery.

W tym czasie nasze przychody znacznie wzrosły dzięki usłudze AdMob, którą 
zainstalowaliśmy w naszej aplikacji na próbę.

Dodatkowo, gdy wzrost liczby użytkowników aplikacji wyhamował, włączyliśmy funkcje 
zapośredniczenia AdMob i dolnego poziomu eCPM. Za pomocą zapośredniczenia 
możemy przypisywać ruch do naszych sieci reklamowych według regionu, a dzięki 
dolnemu poziomowi eCPM w pierwszej kolejności wyświetlamy bardziej dochodowe 
reklamy. W rezultacie nasze łączne przychody z reklam wzrosły o ponad 20%.

Przychody z AdMob pozwoliły nam rozwijać naszą usługę bez martwienia się o finanse 
i zwiększyć jej zasięg na cały świat.

Nazwa naszej firmy, OGQ, to pierwsze litery angielskich słów „Open”, „Global” 
i „Question” – „otwarty”, „globalny” i „pytanie”. Chcemy za jej pomocą pokazać, 
co jest dla nas ważne – otwarta platforma, nieustanny rozwój i globalny zasięg 
działalności. W przyszłości zamierzamy tworzyć więcej usług wpisujących się w te idee”.
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