
Dengan niat untuk memadukan pendidikan dengan pengalaman game yang 
menyenangkan, empat sahabat lama yang terdiri atas dua pasang kakak beradik 
bekerja sama membuat FEO Media. Namun, keuntungan dan kesuksesan global 
tidak bisa diraih dalam waktu singkat. Keempat sahabat ini menghadapi masa-
masa sulit saat memulai perusahaan. FEO Media memasuki dunia aplikasi seluler 
yang berkembang dengan arus kas yang terbatas, dan berharap dapat mengubah 
tantangan ini menjadi sesuatu yang besar – dan kegigihan mereka memang 
terbayar. Hanya dalam waktu 3 tahun, FEO Media mampu mengembangkan 
perusahaan dari empat pendiri menjadi tim yang terdiri atas 40 orang lebih 
karyawan, berkat aplikasi seluler mereka, QuizClash.

Membangun tim dan impian

Pada tahun 2010, kakak beradik Henrik dan Robert Willstedt bekerja sama dengan 
teman masa kecil mereka, kakak beradik Kalle dan Olle Landin, untuk memulai 
sebuah bisnis. Di sebuah kota kecil tepat di luar Gothenburg, Swedia, mereka 
membentuk FEO Media. Keempat orang ini berasal dari latar belakang yang sangat 
berbeda. Satu orang adalah guru, satu orang produser TV, dan dua orang lainnya 
adalah pemrogram, namun mereka punya satu kesamaan – keinginan untuk 
melakukan hal-hal besar. 

Berfokus pada pengembangan pengalaman game yang mendidik, tim ini muncul 
dengan ide tentang aplikasi kuis sosial – dan lahirlah QuizClash. Dengan QuizClash, 
pengguna dapat menantang teman mereka dan pemain lain dalam enam babak 
yang terdiri atas tiga pertanyaan trivia dari kategori seperti sejarah, makanan, 
olahraga, musik, dan banyak lagi. Game ini meraih sukses besar dan mendapatkan 
400 ribu unduhan aplikasi di Android setiap harinya.   

Mengembangkan pengalaman game lokal di seluruh dunia

Setelah menciptakan QuizClash, tim ini harus memikirkan cara terbaik untuk 
membawa game tersebut ke pasar. Pada bulan Agustus 2012, mereka meluncurkan 
game ini dalam bahasa Swedia melalui informasi di media sosial dan dari mulut 
ke mulut. Hanya dalam 4 hari, game ini mencapai posisi 5 aplikasi teratas secara 
keseluruhan di iOS Swedia. Saat ini, aplikasi ini telah dilokalkan untuk lebih dari 21 
pasar, dan memikat 55 juta pengguna unik dari seluruh dunia.

Apa kunci dari kesuksesan besar mereka di pasar yang begitu heterogen? Pelokalan 
yang efektif dan relevan, kata Henrik Willstedt, CMO dari FEO Media. “Salah satu 
bagian penting dari pelokalan adalah tidak mencoba mengambil jalan pintas. Jika 
Anda beralih ke pasar yang baru, pastikan kesan yang diperoleh pengguna akhir 
adalah bahwa game ini bukan hanya dibuat untuk pasar ini, namun dibuat oleh 
pasar ini,” ungkap Willstedt.

QuizClash dari FEO Media memenangkan pasar 
lokal dalam skala global dengan AdMob
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Tentang FEO Media

• http://www.feomedia.com

FEO Media didirikan oleh dua pasang 
kakak beradik pada tahun 2010. Sasaran 
perusahaan ini adalah mendidik dunia 
melalui game sosial yang menyenangkan.

Sasaran

• Menciptakan pengalaman aplikasi yang unik 
dan menarik bagi pengguna berdasarkan 
lokasi mereka

• Meningkatkan pendapatan dan menjaring 
basis pengguna yang loyal

Pendekatan

• Menggunakan iklan berkualitas tinggi 
yang disesuaikan untuk meningkatkan 
pendapatan dan memberikan pengalaman 
iklan yang menyenangkan

• Memonetisasi aplikasi menggunakan 
model freemium, serta berfokus pada rasio 
pengisian, peningkatan lalu lintas, dan BPS 
yang unggul

• Memanfaatkan pertumbuhan organik 
melalui peluang pemasaran produk dan 
fitur berbagi sosial untuk mengembangkan 
basis pengguna.

Hasil

• Mengembangkan perusahaan dari 4 
karyawan menjadi lebih dari 40 karyawan 

• Mencapai posisi nomor 1 dalam deretan 
aplikasi terpopuler di Jerman

• Mengembangkan perusahaan melalui 
kemunculan di TV, pemasaran produk 
permainan papan, dan penerbitan buku

• Meraih 300 juta permintaan iklan dan 400 
ribu unduhan aplikasi di Android setiap 
harinya

• Mencapai 100 juta tayangan iklan dengan 
rasio pengisian 100% menggunakan AdMob

• Meningkatkan basis pengguna menjadi 55 
juta pengguna unik secara global

“Iklan adalah bagian penting dari pendapatan kami, dan 
penghasilan ekstra yang kami peroleh dari peningkatan 
BPS AdMob telah mengubah masa depan perusahaan 
kami, memungkinkan kami tumbuh dan berkembang 
serta memperluas jangkauan ke pasar yang baru.”

Henrik Willstedt 
Pendiri dan CMO

SEKILAS

http://www.feomedia.com
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AdMob mengubah popularitas menjadi keuntungan

Perusahaan segera menyadari bahwa mereka perlu memanfaatkan basis pengguna 
yang berkembang, dan karena itulah mereka beralih ke AdMob. Bekerja sama 
dengan AdMob selama lebih dari 3 tahun, FEO Media telah merasakan kesuksesan 
fenomenal menggunakan model freemium untuk meningkatkan pendapatan di 
seluruh dunia. “Salah satu keunggulan utama AdMob adalah kualitas iklannya,” 
ucap Willstedt, “AdMob memiliki volume iklan yang besar, namun mampu 
mempertahankan kualitas, dan ini merupakan keunggulan yang luar biasa. Ada 
keyakinan bagi kami bahwa di pasar yang jauh sekalipun, AdMob benar-benar bisa 
menayangkan iklan.” 

Kini setelah seluler berkembang pesat, BPS AdMob meningkat dengan stabil. “Iklan 
adalah bagian penting dari pendapatan kami, dan penghasilan ekstra yang kami 
peroleh dari peningkatan BPS AdMob telah mengubah masa depan perusahaan 
kami, memungkinkan kami tumbuh dan berkembang serta memperluas jangkauan 
ke pasar yang baru,” kata Willstedt. Berkat AdMob dan penggunaan BPSe Minimum, 
FEO Media berhasil meningkatkan pendapatan dari AdMob sebesar 50%. Mereka 
berhasil memperluas jangkauan pasarnya, dan terkadang, memperoleh lebih dari 
100 juta tayangan iklan dengan rasio pengisian 100%.

Kesuksesan dan jalan menuju masa depan

Saat ini, QuizClash adalah program televisi populer yang memungkinkan pemirsa 
di rumah berinteraksi melalui aplikasi. Perusahaan ini juga telah meluncurkan buku 
dan permainan papan. Di masa mendatang, FEO Media menyatakan akan tetap 
memanfaatkan pengoptimalan dan inovasi AdMob untuk membantu kemajuan 
perusahaan. “Hal yang sangat positif dari AdMob adalah adanya pasar yang sangat 
lokal untuk iklan kami. Kami dapat melihat konten yang sangat lokal - jaringan iklan 
lain mungkin tidak sekhusus ini. Sangat luar biasa bahwa dengan AdMob kami 
dapat menembus berbagai pasar baru di seluruh dunia,” kata Willstedt.

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.

Untuk informasi selengkapnya, buka: 
http://www.google.com/admob

TENTANG ADMOB

“Salah satu keunggulan 
utama AdMob adalah 
kualitas iklannya. AdMob 
memiliki volume iklan yang 
besar, namun mampu 
mempertahankan kualitas, 
dan ini merupakan keunggulan 
yang luar biasa. Dan dengan 
AdMob, ada keyakinan bagi 
kami bahwa di pasar yang jauh 
sekalipun, AdMob benar-benar 
bisa menayangkan iklan.”  
 
– Henrik Willstedt, Pendiri dan 
CMO, FEO Media

http://www.google.com/admob

