
Minat pada bahasa dan pembelajaran
Jason Byrne dan mitranya, Robert Diem antusias untuk membuat perbedaan di bidang 
pendidikan. Mereka bertemu saat menjadi dosen di Jepang dan mendirikan Eltsoft LLC, 
perusahaan yang membuat aplikasi pembelajaran bahasa seluler untuk iOS dan Android. 
Jason berpengalaman dalam pemrograman komputer dan mengajar Bahasa Inggris, sementara 
Robert berbakat dalam membuat konten dan desain. Bersama-sama, mereka mulai membuat 
rangkaian aplikasi pembelajaran bahasa yang menarik yang memungkinkan pengguna belajar 
kapan saja dan di mana saja.

Pemahaman Global
Aplikasi mereka yang paling populer adalah English Grammar, yang sudah diunduh oleh lebih 
dari satu juta orang di hampir 120 negara. Banyak orang di India telah mengunduh English 
Grammar, seperti halnya orang-orang di Amerika Serikat dan Inggris Raya untuk mempertajam 
kemampuan berbahasa Inggrisnya.

Eltsoft memiliki model bisnis campuran. Semua aplikasi buatan perusahaan tersebut tersedia 
secara gratis dengan iklan atau dalam versi berbayar. Untuk memperoleh pendapatan 
sampingan yang bagus, kedua pengusaha ini mulai mencari cara untuk menghasilkan lebih 
banyak uang dari versi gratis aplikasinya. Pilihannya sudah jelas: Google AdMob memungkinkan 
mereka menayangkan iklan dengan bahasa yang relevan dan berkualitas tinggi di seluruh 
dunia—ini merupakan kemampuan yang penting karena pengguna Eltsoft berasal dari seluruh 
dunia, mulai dari Amerika Serikat dan Eropa hingga Asia dan Amerika Selatan.

“AdMob sangat penting bagi keberhasilan kami karena dapat menayangkan iklan 
berkualitas tinggi yang sesuai kepada pemirsa dalam bahasa aslinya, di mana saja  
mereka berada,” kata Jason. 
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Eltsoft MEMPErolEh PEninGkatan 
PEndaPatan hinGGa 20x liPat dEnGan 
MEnGGunakan PEnGantara adMob

info Perusahaan:
•	Eltsoft LLC
•	www.eltsoft.com

sasaran:
•	  Menayangkan iklan bermutu dengan 

bahasa yang sesuai secara global

•	  Memastikan pengalaman pengguna  
yang positif

•	  Memonetisasi melalui platform yang 
sederhana

•	  Menyingkap wawasan guna mendorong 
keberhasilan

Pendekatan:
•	  Membuat beberapa aplikasi pembelajaran 

bahasa

•	Menawarkan versi gratis aplikasi

hasil:
•	  Pendapatan meningkat hingga 20 kali lipat 

dengan menggunakan pengantara

•	Mempertahankan BPS sebesar $7

•	  Menggunakan Google Analytics untuk 
menetapkan strategi
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 Aplikasi ‘English Grammar Free’ Eltsoft   Iklan pengantara laman lengkap Eltsoft
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Pengantara memaksimalkan nilai adMob

Platform AdMob kini semakin menguntungkan. Awalnya, Eltsoft memulai dengan iklan spanduk, 
kemudian mulai bereksperimen dengan iklan pengantara yang muncul di antara latihan, kuis, 
dan bagian aplikasi lainnya. Setelah menerapkan pengantara multimedia di AdMob, penghasilan 
mereka meningkat hingga 20 kali lipat dengan cepat.

“Kami mulai menjalankan pengantara teks, gambar, dan video pada Natal tahun 2013, dan 
itu menjadi hadiah terbaik untuk kami,” ucap Jason. “Kami takjub—kami dengan cepat mulai 
menghasilkan 10 sampai 20 kali lipat pendapatan lebih banyak melalui AdMob.”

keberhasilan berdasarkan data 
“Google Analytics terus menyederhanakan dan memperjelas analisis kampanye,” kata Jason. 
“Data dari berbagai sumber—Google Analytics dan Google Play, misalnya—kini berada di satu 
tempat. Itu membantu saya memahami apa yang terjadi pada kampanye iklan kami.” Eltsoft 
menggunakan data untuk memfokuskan kampanye pemasaran mereka dan menilai tempat 
yang paling efektif untuk menggunakan sumber daya.

“Dengan	Analytics,	saya	dapat	melihat	demografi	utama	yang	menggunakan	aplikasi	kami	
dan	membandingkannya	dengan	demografi	pendapatan	utama.	Kemudian,	memfokuskan	
kampanye pemasaran sesuai data. Begitu pula dalam hal pelokalan, kami dapat menilai 
tempat yang paling efektif untuk menggunakan sumber daya guna membantu meningkatkan 
pengalaman pengguna,” sambung Jason.

“Kesimpulan terbaik yang saya dapatkan adalah hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan. 
Saya seringkali terkejut melihat hasilnya. Analytics memberi kami wawasan yang berguna 
mengenai siapa pengguna kami dan memberikan pelajaran yang sangat penting mengenai 
manfaat survei terhadap basis pengguna. Hal itu dilakukan karena seringkali asumsi sederhana 
kami tidak akurat.

“Data Google Analytics benar-benar tambang emas.

“Misalnya, baru-baru ini kami membuat perubahan pada aplikasi, dan Analytics sangat 
membantu dalam melacak keefektifan perubahan tersebut. 6 bulan lalu, saya merasa 
keberhasilan kami adalah sebuah misteri. Data menyebutkan bahwa bisnis kami berjalan bagus, 
tapi alasannya tidak jelas. Jadi, kami tidak dapat mengulanginya atau memperbaikinya. Namun, 
kini kami memahami apa yang terjadi saat ini dan dapat memproyeksikan keberhasilan di masa 
mendatang, karena kami tidak hanya memiliki data, tetapi juga dapat mengontrol variabel 
tertentu yang memungkinkan kami memahami data tersebut.”

konsistensi adalah kuncinya
Selanjutnya, Eltsoft akan meluncurkan aplikasi video pembelajaran bahasa dan mulai 
menggunakan iklan video. Rencana lainnya meliputi promosi aplikasi melalui Google dan 
menjadi lebih cerdas dalam menggunakan platform AdMob.

“Kami memiliki aplikasi yang luar biasa dan cara hebat untuk menghasilkan uang dari aplikasi 
tersebut dengan AdMob,” ujar Jason. “AdMob sangat konsisten, sehingga kami tahu bahwa kami 
dapat mengandalkan AdMob untuk memperoleh penghasilan secara online dengan jumlah yang 
terus	bertambah	seiring	pemanfaatan	fitur	AdMob	baru	yang	kami	terapkan.	Itu	sangat	penting	
bagi kami.”
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AdMob adalah platform iklan seluler 
terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 
650.000 aplikasi di seluruh dunia. Sejak 
tahun 2006, AdMob telah membantu 
pengembang membangun bisnis aplikasi 
yang berhasil dengan berbagai format 
iklan, mediasi iklan, dan rasio pengisian 
terbaik. Dengan Google Analytics yang 
diintegrasikan langsung pada AdMob, 
pengembang dapat mengukur kinerja 
aplikasi dan mengelompokkan pengguna 
untuk memonetisasi secara cerdas.

google.com/admob

tEntanG adMob

“adMob kini menyumbang 90% 
pendapatan Eltsoft dari iklan 
seluler. sejak menerapkan 
pengantara di akhir tahun 2013, 
perusahaan telah mencapai 
biaya per seribu tayangan (bPs) 
sebesar $7.”
Jason Byrne


