
AdMob đã gặp Kim Moo-gung, giám đốc doanh nghiệp phát triển ứng dụng thành công 
OGQ ở Hàn Quốc.

"OGQ là công ty khởi nghiệp do tôi và 4 người khác, những người bạn cũ và đồng nghiệp 
trước đây của tôi, thành lập.

Vì tất cả các thành viên thành lập đều là nhà phát triển, nên chúng tôi quyết định tập 
trung vào việc tìm kiếm nội dung tốt và tạo ra giá trị từ đó, thay vì chỉ tạo ra nội dung 
theo ý thích. Đó là cách ứng dụng Backgrounds HD được tạo.

Ý tưởng của chúng tôi là cho phép người dùng hiển thị hình nền đẹp và đầy cảm hứng 
trên màn hình điện thoại di động và chia sẻ ảnh họ chụp với những người khác.

Nhờ vào việc không có rào cản ngôn ngữ, nên dịch vụ dựa trên hình ảnh đáp ứng 
được tham vọng của chúng tôi là cung cấp dịch vụ cho đối tượng toàn cầu.

Khi bắt đầu phát triển Backgrounds HD, chúng tôi tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro 
bằng cách hoàn tất việc phát triển nhanh nhất có thể và cho phép người dùng sử dụng 
nội dung.

Để giảm thiểu khoảng thời gian phát triển, chúng tôi đã khởi chạy phiên bản đầu tiên 
với các tính năng tối thiểu và cho phép người dùng bình chọn các tính năng họ muốn 
thêm vào ứng dụng. Chúng tôi đã cập nhật ứng dụng dựa trên kết quả bình chọn và 
đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người dùng.

Để xây dựng được một bộ sưu tập khổng lồ, chúng tôi đã thu nhận nhiều hình ảnh 
từ những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư muốn chia sẻ ảnh của họ với nhiều người, thay vì 
mua ảnh từ nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi người đều có một 
bức ảnh tuyệt vời trong bộ sưu tập của mình. Với những hình ảnh này, chúng tôi đã 
lựa chọn những hình ảnh đẹp nhất và cho phép người dùng sử dụng chúng.
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HÒA GIẢI ADMOB GIÚP TĂNG DOANH THU 
ỨNG DỤNG CỦA OGQ LÊN 20%
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Nhờ đó, ứng dụng Backgrounds HD đã đứng vị trí số 1 trong xếp hạng toàn cầu về ứng 
dụng miễn phí trên Google Play trong 2 tuần và tích lũy hơn 20 triệu lượt tải xuống chỉ 
trong vòng 14 tháng kể từ khi phát hành.

Trong suốt thời gian này, doanh thu đã tăng đáng kể bởi vì AdMob mà chúng tôi cài đặt 
trên ứng dụng để chạy thử nghiệm đã tạo doanh thu cao.

Ngoài ra, sau khi việc phát triển ứng dụng đạt mức cân bằng, chúng tôi đã bật tính năng 
Hòa giải AdMob và eCPM sàn trong AdMob. Chúng tôi có thể sử dụng hòa giải để phân 
bổ lưu lượng truy cập đến các mạng quảng cáo của chúng tôi theo khu vực và có thể 
hiển thị quảng cáo mang lại lợi nhuận cao đầu tiên bằng cách áp dụng eCPM sàn, sản 
phẩm cao cấp, ở đầu hòa giải. Nhờ đó, tổng doanh thu quảng cáo đã tăng hơn 20%.

Doanh thu từ AdMob cho phép chúng tôi phát triển dịch vụ với ít vấn đề về tài chính và 
mở rộng ra toàn cầu.

Tên của chúng tôi, OGQ, bao gồm các chữ cái đầu tiên của Open (Mở), Global (Toàn cầu) 
và Question (Câu hỏi), ba từ mà chúng tôi cho là có giá trị. Chúng tôi nghĩ ra cái tên này 
để thể hiện cam kết của chúng tôi về một nền tảng mở, tầm nhìn mang tính toàn cầu và 
phát triển liên tục. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển nhiều dịch vụ khác 
nhau tương xứng với cái tên này."
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