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W 2009 roku entuzjastyczny deweloper gier, Kirakorn Chimkool 
z Nakhon Ratchasima w Tajlandii, założył firmę Kiragames. 

Utworzenie aplikacji – gry Unblock Me, polegającej na przesuwaniu 
klocków – zajęło mu zaledwie dwa tygodnie. Równie prosta co 
uzależniająca gra błyskawicznie stała się hitem. W ciągu pięciu 
lat pobrało ją ponad 98 milionów osób (ta liczba obejmuje zarówno 
pobrania darmowe, jak i płatne).  

„Żadna inna sieć nie zapewnia 
tak dobrej obsługi i takiej 
skuteczności”.
Aun Taraseina  
Dyrektor operacyjny, Kiragames

 
 
„Początkowo nie mieliśmy żadnych konkretnych celów związanych 
z zarabianiem” – mówi Aun Taraseina, dyrektor operacyjny firmy 
zatrudniony na początku 2011 roku. „Kirakorn utworzył aplikację dla 
czystej przyjemności, ale szybko zauważył potencjał zarabiania na 
reklamach. Dlatego zaczęliśmy korzystać z AdMob”.

Od tego czasu Kiragames entuzjastycznie wdraża nowe funkcje 
AdMob. Wśród nich dwie zajmują szczególne miejsce. Pierwsza z nich 
to zapośredniczenie, czyli możliwość wyświetlania reklam z wielu sieci 
w zależności od tego, która z nich oferuje najwyższy koszt wyświetlenia. 

„Zapośredniczenie sprawdza się znakomicie” – mówi Aun. „Pozwoliło 
nam zmaksymalizować przychody przez wprowadzenie elementu 
konkurencji o przestrzeń reklamową, a także korzystać z zasobów 
reklamowych w obszarach geograficznych, w których wcześniej 
mieliśmy problem ze sprzedażą”. 

Kiragames zwięKsza przychody o 400% 
dzięKi pełnoeKranowym reKlamom 
admob
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•  Efektywnie zarabiać na aplikacji 

•  Utrzymać pozytywne wrażenia 
użytkownika 

metoda
•  Wykorzystanie funkcji zapośredniczenia, 

by zmaksymalizować przychody, 
wyświetlając reklamy z wielu sieci

•  Zastosowanie wysokiej jakości formatów 
z naciskiem na reklamy pełnoekranowe

efekty
•  Reklamy pełnoekranowe spowodowały 

wzrost CPM o 100%, a przychodów – 
o niemal 400%

•  Zapośredniczenie reklam 
pełnoekranowych spowodowało wzrost 
przychodów o 125% 

•  Dodatkowe przychody umożliwiają 
inwestowanie w rozwój firmy

w sKrócie
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Drugim ważnym krokiem naprzód było wprowadzenie reklam 
pełnoekranowych. „dzięki reklamom pełnoekranowym 
podwoiliśmy nasz ecpm (efektywny koszt tysiąca wyświetleń), 
podwajając też tym samym nasze przychody bez konieczności 
zwiększania liczby wyświetleń” – opowiada Aun. „Reklamy nie zakłócają 
gry – sami lubimy grać, więc wiemy, jakie to ważne”. 

Aun jest też bardzo zadowolony ze współpracy z Google. „Google 
oferuje znakomitą obsługę” – mówi Aun. „Żadna inna firma tak o nas 
nie dba. Google aktywnie angażuje się w nasze problemy, pomaga 
je rozwiązywać i ulepszać konto”. 

Od czasu wprowadzenia reklam pełnoekranowych firma Kiragames 
zwiększyła przychody o 400%. „Dzięki temu możemy swobodniej 
inwestować w rozwój firmy i sponsorowanie aplikacji innych 
deweloperów, które pomagamy im publikować” – podsumowuje Aun. 
„admob zajmuje obecnie kluczowe miejsce w naszej strategii 
reklamowej”.

AdMob to jedna z największych na świecie 
sieci reklamowych na urządzenia mobilne, 
która specjalizuje się w dostarczaniu różnych 
rozwiązań związanych z promowaniem 
aplikacji, maksymalizacją przychodów 
z reklam oraz podnoszeniem świadomości 
marki w sieciach komórkowych. 
AdMob oferuje między innymi reklamy 
pełnoekranowe – multimedialne treści 
HTML5 wyświetlane w naturalnych 
momentach przejściowych w aplikacji.

• Więcej informacji:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial

co to są reKlamy 
pełnoeKranowe


