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Tentang Bravolol
•	 bravolol.com
•	 Hong Kong, China
•	 Aplikasi belajar bahasa untuk ponsel cerdas

Sasaran
•	 Memastikan pendapatan iklan yang dapat diprediksi
•	 Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk 

mengelola iklan
•	 Memperbanyak waktu luang untuk penyempurnaan 

produk

Pendekatan
•	 Iklan pengantara di semua aplikasi untuk 

meningkatkan BPK/BPS
•	 Mediasi AdMob/DoubleClick for Publishers untuk 

memaksimalkan kinerja inventaris iklan

Hasil
•	 BPK/BPS AdMob meningkat
•	 Pendapatan yang stabil berarti aplikasi dapat  

tetap gratis
•	 Pengelolaan	iklan	yang	efisien	memperbanyak	waktu	

luang untuk berfokus pada pengembangan produk

Google AdMob, mitra strategis Bravolol

Tentang DoubleClick for Publishers 
DoubleClick for Publishers (DFP) Small Business 
adalah solusi pengelolaan iklan gratis yang membantu 
penayang yang sedang berkembang untuk menjual, 
menjadwalkan, menayangkan, dan mengukur semua 
inventaris iklan digital mereka.
Dengan	antarmuka	sederhana,	rangkaian	fitur	yang	
beragam, pengoptimalan pendapatan terpasang, dan 
penayangan iklan yang diberdayakan Google, Anda 
bisa cepat memaksimalkan nilai tayangan iklan Anda. 
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi  
http://www.google.com.hk/doubleclick/
publishers/small-business/  

Tentang AdMob
AdMob adalah platform iklan seluler terkemuka, 
yang dipercaya oleh lebih dari 650.000 aplikasi di 
seluruh dunia. AdMob membantu pengembang 
menumbuhkan bisnis aplikasi yang sukses dengan 
beragam format iklan, termasuk pengantara, yaitu 
pengalaman HTML5 lengkap yang ditayangkan dalam 
aplikasi saat transisi alami berlangsung di pengalaman 
pengguna.  
Untuk informasi selengkapnya, buka:  
http://www.google.com.hk/ads/admob/

Didirikan oleh pengembang aplikasi seluler Hong Kong, Winson Siu dan Terry 
Chu pada tahun 2011, Bravolol bertujuan menjadikan belajar bahasa asing 
menyenangkan dan mudah, melalui aplikasi ponsel cerdasnya.

Bravolol saat ini menawarkan fungsi kamus dan buku frasa multibahasa untuk 
bahasa-bahasa yang meliputi Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan 
Korea.	Aplikasi	ini	memiliki	fitur	yang	unik	dan	menarik,	yaitu	karakter	burung	beo	
animasi, yang bahkan dapat mengucapkan frasa dengan lantang untuk membantu 
mengatasi kendala bahasa dalam situasi yang nyata. Aplikasi Bravolol telah 
tersedia secara gratis sejak diluncurkan, dan sudah diunduh oleh lebih dari 30 juta 
pengguna di lebih dari 200 negara.

Karena aplikasi ini gratis, perusahaan mengandalkan iklan dalam aplikasi untuk 
menghasilkan pendapatan. Iklan ditayangkan oleh Google AdMob, salah satu 
platform iklan seluler terkemuka di dunia. Menurut Winson, ada tiga alasan 
utama memilih AdMob. Pertama, AdMob menawarkan rasio pengisian yang 
tinggi secara global, yang memastikan iklan ditayangkan untuk pengguna di 
seluruh dunia. Kedua, Mediasi AdMob memungkinkan penayangan iklan dari 
beberapa jaringan untuk memaksimalkan pendapatan. Ketiga, AdMob juga sangat 
terintegrasi dengan solusi pengelolaan iklan DoubleClick for Publishers (DFP) 
yang	memungkinkan	pengelolaan	inventaris	iklan	yang	lebih	efisien.

“Kami dapat mengandalkan AdMob untuk menayangkan iklan guna 
memaksimalkan pendapatan, sementara kami berfokus membuat produk  
sebaik mungkin.” 
— Winson Siu, pendiri, Bravolol

Saat Bravolol mengadopsi solusi ini pada tahun 2012, perusahaan langsung melihat 
peningkatan pendapatan. Namun, pada tahun 2013, dengan diperkenalkannya 
iklan pengantara (iklan laman penuh), Bravolol meraih peningkatan yang 
sangat besar secara tidak terduga: 12 bulan setelah memperkenalkan iklan 
pengantara, biaya per seribu tayangannya (BPS) meningkat 10 kali lipat.

Selain kinerja pendapatan, Winson sangat terkesan dengan platform yang ramah 
bagi pengguna. “Dukungan yang komprehensif dibangun pada AdMob,” 
katanya, “jadi setelah Anda menyiapkan iklan, pada dasarnya Anda tidak perlu 
melakukan	modifikasi	lebih	lanjut.”

Secara keseluruhan, AdMob telah merevolusi prospek Bravolol. “Mengombinasikan 
basis pengguna kami yang besar dengan kecanggihan monetisasi AdMob berarti 
kami sekarang dapat merasa yakin dengan pendapatan kami di masa mendatang,” 
kata Winson. Hasilnya, perusahaan tidak perlu was-was untuk berinvestasi 
dalam mengembangkan dan meningkatkan hal-hal yang ditawarkan aplikasi 
bahasanya. “AdMob telah menjadi mitra yang sangat penting, dan saya tidak 
akan ragu untuk merekomendasikannya kepada semua orang yang ingin menjadi 
pengembang aplikasi,” dia menyimpulkan. 
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