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Pada tahun 2009, pengembang game yang antusias, Kirakorn 
Chimkool, dari Nakhon Ratchasima, Thailand, mendirikan sebuah 
perusahaan bernama Kiragames. 

Aplikasinya, sebuah game teka-teki menggeser balok, bernama 
Unblock Me, dibuat hanya dalam waktu dua minggu. Sederhana 
namun membuat ketagihan, aplikasi ini menjadi populer dengan 
cepat. Dalam lima tahun, Unblock Me telah dinikmati oleh lebih 
dari 98 juta orang (termasuk yang gratis dan berbayar).  

“Kami tidak mendapatkan tingkat 
dukungan dan keefektifan seperti 
ini dari jaringan lain.”
Aun Taraseina,   
COO, Kiragames

 
 
“Pada awalnya, kami tidak memiliki sasaran pendapatan tertentu,” 
kata Aun Taraseina, COO perusahaan, yang bergabung pada awal 
tahun 2011. “Kirakorn membuat aplikasi ini murni dari kegemaran, 
namun dia segera menyadari potensi iklan untuk memonetisasikannya. 
Karena itulah, kami mendaftar ke AdMob.”

Sejak itu, Kiragames menjadi pemakai fitur AdMob baru yang antusias. 
Dua hal yang paling menonjol. Yang pertama adalah mediasi atau 
kemampuan untuk menayangkan iklan dari beberapa jaringan 
berdasarkan jaringan mana yang menawarkan biaya per tayangan 
tertinggi. 

“Mediasi sangat cocok untuk kami,” kata Aun. “Mediasi memungkinkan 
kami memaksimalkan pendapatan dengan memasukkan 
persaingan untuk mendapatkan ruang iklan, serta memungkinkan 
kami mengisi inventaris pada area geografis yang sebelumnya sangat 
sulit dijual.” 

KIRAGAMES MENINGKATKAN PENDAPATAN 
400% DENGAN PENGANTARA ADMOB

Tentang Kiragames
•  kiragames.com

•  Nakhon Ratchasima, Thailand

•  Pengembang game

Sasaran
•  Mengubah hobi menjadi bisnis yang 

menguntungkan

•  Memonetisasi aplikasi dengan efektif 

•  Melindungi pengalaman pengguna 

Pendekatan
•  Mediasi menayangkan iklan dari 

beberapa jaringan untuk memaksimalkan 
pendapatan

•  Penggunaan format berkualitas tinggi, 
terutama pengantara

Hasil
•  Pengantara meningkatkan BPS sebesar 

100% dan pendapatan sebesar hampir 
400%

•  Mediasi pengantara meningkatkan 
pendapatan sebesar 125% 

•  Pendapatan tambahan memungkinkan 
investasi pada pertumbuhan di masa 
mendatang

SELAYANG PANDANG

kiragames.com
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Penyempurnaan utama kedua adalah diperkenalkannya pengantara 
atau iklan layar penuh. “Dengan iklan layar penuh ini, kami 
menggandakan BPSe (biaya per seribu tayangan efektif) kami, 
sehingga kami melipatgandakan pendapatan sekaligus tanpa perlu 
menampilkan lebih banyak tayangan lagi”, kata Aun. “Dan iklan tidak 
mengganggu pengalaman bermain game – menurut kami yang juga 
pemain game, hal itu sangat penting bagi kami.” 

Dia juga sangat senang dengan pengalaman bekerja sama dengan 
Google. “Dukungan yang mereka berikan sangat memuaskan,” katanya. 
“Kami tidak pernah merasakan hal ini bersama perusahaan lain dan 
mereka benar-benar mau terlibat langsung dan memeriksa masalah 
serta akun kami.” 

Pendapatan Kiragames meningkat 400% sejak menggunakan 
pengantara. “Dengan demikian, kami lebih bebas berinvestasi untuk 
memperbesar perusahaan dan mendanai aplikasi pengembang 
lain, sehingga kami dapat membantu memublikasikannya,” Aun 
menyimpulkan. “AdMob sekarang menjadi pusat strategi bisnis 
kami.”

AdMob adalah salah satu jaringan iklan 
seluler terkemuka di dunia, yang khusus 
menyediakan berbagai solusi aplikasi, 
memaksimalkan pendapatan iklan, dan 
meningkatkan kesadaran merek di jaringan 
seluler. Salah satu jenis iklan yang ditawarkan 
adalah pengantara, yaitu pengalaman HTML5 
lengkap yang ditayangkan dalam aplikasi saat 
transisi alami berlangsung di pengalaman 
pengguna.

• Untuk informasi selengkapnya, buka:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial

TENTANG IKLAN 
PENGANTARA


