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Bravolol – informacje
• bravolol.com
• Hongkong, Chiny
• Aplikacje do nauki języków na smartfony

Cele
• Zapewnienie stabilnych dochodów z reklam
• Ograniczenie czasu potrzebnego na zarządzanie 

reklamami
• Zyskanie dodatkowego czasu na ulepszanie 

produktów

Metoda
• Reklamy pełnoekranowe we wszystkich 

aplikacjach, by poprawić CPC/CPM
• Zapośredniczenie AdMob i usługa DoubleClick 

for Publishers, by zmaksymalizować skuteczność 
zasobów reklamowych

Efekty
• Wzrost CPC/CPM w AdMob
• Stabilny dochód, dzięki któremu aplikacje  

mogą pozostać bezpłatne
• Efektywne zarządzanie reklamami pozwala 

zaoszczędzić czas potrzebny na rozwój 
produktów

Google AdMob niezastąpionym partnerem 
Bravolol

DoubleClick for Publishers – informacje
DoubleClick for Publishers (DFP) dla małych firm to 
bezpłatne rozwiązanie do zarządzania reklamami, 
które ułatwia początkującym wydawcom 
sprzedawanie, planowanie, wyświetlanie 
i mierzenie wszystkich posiadanych cyfrowych 
zasobów reklamowych.
Prosty interfejs, bogaty zestaw funkcji, wbudowana 
funkcja optymalizacji przychodów i wyświetlanie 
reklam przez Google sprawią, że szybko nauczysz 
się maksymalizować wartość wyświetleń reklam. 
Więcej informacji: http://www.google.com/
doubleclick/publishers/small-business/  

AdMob – informacje
AdMob to jedna z najlepszych platform reklam 
mobilnych, której zaufali twórcy już ponad 650 000 
aplikacji na całym świecie. AdMob umożliwia 
deweloperom skuteczne zarabianie na aplikacjach 
dzięki multimedialnym formatom reklam, w tym 
reklamom pełnoekranowym – treściom HTML5 
wyświetlanym w naturalnych momentach 
przejściowych w aplikacji.  
Więcej informacji:  
http://www.google.com/ads/admob/

Firma Bravolol została założona w 2011 roku przez Winsona Siu i Terry’ego 
Chu – deweloperów aplikacji mobilnych z Hongkongu. Jej celem jest 
tworzenie aplikacji na smartfony, które sprawiają, że nauka języków staje 
się łatwa i przyjemna.

Obecnie Bravolol oferuje m.in. słowniki i rozmówki do nauki takich języków, 
jak angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, japoński i koreański. 
Firma stworzyła wyjątkową postać animowanej papugi, która wymawia na 
głos nawet całe wyrażenia, pomagając użytkownikom przełamywać bariery 
językowe w praktyce. Od chwili powstania aplikacje Bravolol są bezpłatne. 
Do tej pory zostały pobrane przez ponad 30 milionów użytkowników  
z 200 krajów.

Aplikacje są darmowe, dlatego firma utrzymuje się z przychodów z reklam. 
Za wyświetlanie reklam w jej aplikacjach odpowiada Google AdMob, jedna 
z najlepszych na świecie platform reklam mobilnych. Według Winsona 
firma wybrała AdMob z trzech głównych powodów. Po pierwsze, AdMob 
oferuje wysokie współczynniki wypełnienia na całym świecie, dzięki 
czemu zapewnia globalny zasięg reklam. Po drugie, zapośredniczenie 
AdMob umożliwia wyświetlanie reklam z wielu sieci reklamowych, co 
pozwala maksymalizować przychody. Po trzecie, AdMob jest również ściśle 
zintegrowany z DoubleClick for Publishers (DFP) – narzędziem, które 
pozwala efektywniej zarządzać zasobami reklamowymi.

„AdMob wyświetla nasze reklamy i dba o maksymalizację przychodów,  
a my koncentrujemy się na doskonaleniu produktu” 
– Winson Siu, współzałożyciel Bravolol

Gdy firma Bravolol zaczęła stosować to rozwiązanie w 2012 roku, jej 
przychody błyskawicznie wzrosły. W 2013 roku, po wprowadzeniu reklam 
pełnoekranowych nastąpił kolejny ogromny skok w rozwoju firmy – po 
12 miesiącach od zastosowania tego formatu koszt tysiąca wyświetleń 
(CPM) zwiększył się dziesięciokrotnie.

Winson docenia nie tylko skuteczność AdMob w generowaniu przychodów, 
ale także fakt, że platforma jest przyjazna dla użytkowników. „AdMob 
zapewnia kompleksową obsługę” – opowiada Winson – „wystarczy 
skonfigurować reklamy i w zasadzie nie trzeba później wprowadzać 
żadnych modyfikacji”.

AdMob właściwie zrewolucjonizował perspektywy rozwoju Bravolol. 
„Połączenie naszej ogromnej bazy użytkowników ze skutecznością AdMob 
w generowaniu przychodów sprawia, że możemy być spokojni o nasze 
przyszłe przychody” – mówi Winson. Dzięki temu firma może spokojnie 
inwestować w tworzenie nowych aplikacji językowych i doskonalenie tych 
istniejących. „AdMob stał się dla nas niezastąpionym partnerem i bez 
wahania poleciłbym go każdemu deweloperowi, który chce osiągnąć 
sukces” – podsumowuje Winson. 
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