
เพ่ือนสมยัเดก็ 4 คนท่ีประกอบด้วยพ่ีน้องชายล้วน 2 คู่ร่วมทีมกนัเพ่ือสร้าง FEO Media ซึง่มี 
เป้าหมายเพ่ือผสานการให้ความรูเ้ข้ากบัประสบการณ์เล่นเกมสนุกๆ แต่การท่ีจะประสบความส�าเรจ็
ระดบัโลกและท�าก�าไรได้น้ันไม่ได้เกดิขึน้เพียงชัว่ข้ามคืน ท้ังสีป่ระสบกบัความยากล�าบากในตอน
เร่ิมต้น FEO Media ก้าวเข้าสูโ่ลกแห่งแอปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีทีก่�าลังขยายตวัโดยท่ีมกีระแสเงนิสด
เพียงจ�ากดั พวกเขายึดมัน่กบัความหวงัทีจ่ะเปล่ียนความท้าทายมาเป็นสิง่ท่ีย่ิงใหญ่ และความมุง่มัน่
น้ีกเ็ห็นผลในท่ีสดุ ในเวลาสัน้ๆ เพียง 3 ปี FEO Media ขยายบริษทัจากท่ีมผู้ีก่อตัง้ 4 คนกลายเป็น
ทีมท่ีประกอบด้วยพนักงานกว่า 40 คน ท้ังน้ีเป็นผลลัพธ์ของแอปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของพวกเขา 
QuizClash

การสร้างทีมและสร้างฝัน

ในปี 2010 สองพ่ีน้อง Henrik และ Robert Willstedt ร่วมทีมกบัพ่ีน้อง Kalle และ Olle Landin 
ซึง่เป็นเพ่ือนสมยัเดก็ๆ เพ่ือสร้างธรุกจิ พวกเขาก่อตัง้ FEO Media ในเมอืงเล็กๆ ท่ีอยู่ไม่ไกลจาก
เมอืงกอเทนเบิร์ก สวเีดน ท้ังสีค่นมภีมูหิลังแตกต่างกนัมาก คนหน่ึงเป็นคร ูคนหน่ึงเป็นโปรดวิเซอร์
รายการโทรทัศน์ และอีกสองคนเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่พวกเขามสีิง่หน่ึงท่ีเหมอืนกนั น่ันคือความ
ต้องการท่ีจะท�าสิง่ท่ีย่ิงใหญ่ 

ด้วยความตัง้ใจท่ีจะสร้างประสบการณ์เล่นเกมทีใ่ห้ความรู ้ทีมน้ีจงึเกดิไอเดยีท่ีจะท�าแอปตอบค�าถาม
บนโซเชยีลมเีดยี และน่ันเป็นท่ีมาของ QuizClash ด้วย QuizClash ผู้ใช้จะท้าทายเพ่ือนๆ และผู้เล่น
คนอ่ืนๆ ให้ตอบค�าถาม 3 ข้อเป็นจ�านวน 6 รอบ โดยค�าถามเป็นเกรด็ความรูจ้ากหมวดหมูต่่างๆ เช่น 
ประวตัศิาสตร์ อาหาร กฬีา ดนตรี และอ่ืนๆ เกมน้ีประสบความส�าเรจ็อย่างสงูและมกีารดาวน์โหลด
แอปถงึ 4 แสนครัง้ต่อวนับน Android   

การพัฒนาประสบการณ์เกมท้องถิน่ไปท่ัวโลก

หลังจากสร้าง QuizClash กลุ่มน้ีต้องหาวธิท่ีีดท่ีีสดุในการน�าเกมออกสูต่ลาด ในเดอืนสงิหาคม 
2012 พวกเขาเปิดตวัเกมในประเทศสวเีดนซึง่เป็นบ้านเกดิผ่านการแชร์บนโซเชยีลมเีดยีและด้วยวธิี
ปากต่อปาก ภายในเวลาเพียง 4 วนั เกมของพวกเขาติดอันดบัหน่ึงในห้าแอปยอดนิยมบน iOS ใน
ประเทศสวเีดน ปัจจบัุนแอปน้ีได้รบัการแปลเป็นภาษาท้องถิน่ในกว่า 21 ประเทศซึง่ช่วยดงึดดูผู้ใช้ท่ี
ไม่ซ�า้ 55 ล้านคนจากท่ัวโลก

สิง่ส�าคญัท่ีน�าไปสูค่วามส�าเร็จอันย่ิงใหญ่ในตลาดท่ีมคีวามหลากหลายเช่นน้ีคืออะไร Henrik 
Willstedt ซึง่เป็น CMO ของ FEO Media บอกว่า สิง่ส�าคัญกคื็อการแปลเป็นภาษาท้องถิน่ทีม่ี
ประสทิธิภาพและเข้าถงึผู้ใช้งานท้องถิน่ "ส่วนส�าคัญอย่างหน่ึงของการแปลเป็นภาษาท้องถิน่กคื็อ 
ต้องไม่พยายามหาทางลัด ถ้าคุณจะเข้าสูต่ลาดใหม่ คุณต้องท�าให้ผู้ใช้ปลายทางมคีวามรูส้กึว่าเกมน้ี
ไม่ได้เพียงสร้างขึน้เพ่ือตลาดน้ีเท่าน้ัน แต่สร้างโดยตลาดน้ี" Willstedt กล่าว

QuizClash ของ FEO Media คว้าชยัชนะในตลาดท้องถิน่ใน
สเกลระดบัโลกด้วย AdMob
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เกีย่วกบั FEO Media

• http://www.feomedia.com

FEO Media ก่อตัง้โดยพ่ีน้องชายล้วน 2 คู่ในปี 2010 
เป้าหมายของบรษิทัน้ีคือการให้ความรู้แก่คนท่ัวโลก
ผ่านเกมโซเชยีลท่ีสนุกสนาน

เป้าหมาย
• สร้างประสบการณ์แอปท่ีไม่เหมอืนใครและมคีวาม

น่าสนใจส�าหรับผู้ใช้โดยขึน้อยู่กบัสถานท่ีต้ังของผู้
ใช้แต่ละคน

• เพ่ิมรายได้และสะสมฐานผู้ใช้ท่ีภกัดี

กลยุทธ์
• ใช้โฆษณาคุณภาพสงูท่ีปรบัแต่งให้เหมาะสมเพ่ือ

กระตุน้รายได้และน�าเสนอประสบการณ์โฆษณาท่ีให้
ความเพลิดเพลิน

• สร้างรายได้จากแอปผ่านรปูแบบฟรเีมยีมโดยเน้นไป
ท่ีอัตราการส่งโฆษณา อัตราการเข้าชมท่ีดข้ึีน และ 
CPM ท่ีดกีว่าเครอืข่ายอ่ืนๆ

• สร้างรายได้จากการเตบิโตท่ีเกดิข้ึนเองผ่านโอกาส
ในการขายและการแชร์บนโซเชยีลมเีดยีเพ่ือขยาย
ฐานผู้ใช้

ผลลัพธ์
• บรษิทัเตบิโตข้ึนจากท่ีมพีนักงาน 4 คนกลายเป็ 

นกว่า 40 คน 

• ข้ึนอันดบั 1 ในท็อปชาร์ตแอปในประเทศเยอรมนี
• ขยายบรษิทัผ่านการปรากฏตวัทางโทรทัศน์ การ

ขายเกมกระดาน และการออกหนังสอื
• ได้รับค�าขอโฆษณา 300 ล้านคร้ังและมกีาร 

ดาวน์โหลดแอปถงึ 4 แสนคร้ังต่อวนับน Android

• มกีารแสดงโฆษณา 100 ล้านครัง้โดยมอัีตราการส่ง
โฆษณา 100% เมือ่ใช้ AdMob

• ขยายฐานผู้ใช้เป็นผู้ใช้ท่ีไม่ซ�า้ 55 ล้านคนท่ัวโลก

"โฆษณาสร้างรายได้ให้เราในสดัส่วนสงูมาก และเงนิท่ีเราได้เพ่ิมจาก 
CPM ของ AdMob ท่ีสงูข้ึนได้เปล่ียนอนาคตบรษิทัของเรา โดยท�าให้
พวกเราสามารถขยับขยายบรษิทัและเข้าสูต่ลาดใหม่"

Henrik Willstedt
ผู้ก่อตัง้และ CMO

ภาพรวม
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ฉ 2015 Google Inc. สงวนลิขสทิธิ ์Google และโลโก้ของ Google เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Google Inc.
ชือ่บริษทัและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท้ังหมดอาจเป็นเครือ่งหมายการค้าของบรษิทัท่ีเป็นเจ้าของ

AdMob เปล่ียนความนิยมมาเป็นผลก�าไร

บรษิทัรูไ้ด้อย่างรวดเรว็ว่าพวกเขาต้องหาวธิท่ีีจะสร้างรายได้จากฐานผู้ใช้ท่ีเตบิโตข้ึนเรือ่ยๆ และ
น่ันคือตอนทีพ่วกเขาหันมาหา AdMob จากการร่วมงานกบั AdMob มาเป็นเวลากว่า 3 ปี FEO 
Media ประสบความส�าเรจ็อย่างเป็นปรากฏการณ์โดยใช้รปูแบบฟรเีมยีมเพ่ือกระตุน้รายได้ทัว่
โลก Willstedt บอกว่า "ข้อดท่ีีส�าคัญอย่างหน่ึงของ AdMob กคื็อคุณภาพของโฆษณา AdMob มี
โฆษณาจ�านวนมหาศาลแต่กยั็งสามารถรกัษาคุณภาพไว้ได้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเย่ียมมาก เรามัน่ใจได้ว่าแม้
ในตลาดท่ีห่างไกล AdMob กยั็งสามารถส่งโฆษณาได้"

CPM ของ AdMob มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่อุปกรณ์เคล่ือนท่ีได้รบัความนิยมอย่างสงู 
"โฆษณาสร้างรายได้ให้เราในสดัส่วนสงูมาก และเงนิท่ีเราได้เพ่ิมจาก CPM ของ AdMob ทีส่งูขึน้
ได้เปล่ียนอนาคตบรษิทัของเรา โดยท�าให้พวกเราสามารถขยับขยายบรษิทัและเข้าสูต่ลาดใหม่" 
Willstedt กล่าว ด้วย AdMob และการใช้ eCPM ขัน้ต�า่ FEO Media จงึมรีายได้จาก AdMob 
เพ่ิมข้ึนถงึ 50% พวกเขาสามารถยกระดบัตวัตนในตลาด และบางครัง้เคยมกีารแสดงโฆษณากว่า 
100 ล้านครัง้ท่ีอตัราการส่งโฆษณา 100% ด้วย

ความส�าเรจ็และถนนสูอ่นาคต

ปัจจบุนั QuizClash กลายเป็นรายการโทรทัศน์ท่ีได้รบัความนิยมซึง่เปิดให้ผู้ชมทางบ้านโต้ตอบกบั
รายการผ่านทางแอป และบรษิทัยังท�าหนังสอืและเกมกระดานออกขายอกีด้วย FEO Media บอก
ว่าต่อไปพวกเขาจะหันมาหานวตักรรมและการเพ่ิมประสทิธภิาพของ AdMob เพ่ือช่วยในการ
ขยาย "สิง่ท่ีดมีากเกีย่วกบั AdMob กคื็อการมตีลาดท่ีเป็นท้องถิน่มากๆ ส�าหรบัโฆษณาของเรา เรา
เห็นว่าเน้ือหามคีวามเข้าถงึท้องถิน่มากซึง่เครอืข่ายโฆษณาอืน่ๆ อาจไม่เฉพาะกลุ่มเท่าน้ี สิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์มากท่ีได้รบัจาก AdMob กคื็อ เราสามารถเจาะตลาดต่างๆ ได้ทัว่โลก" Willstedt กล่าว

AdMob คือแพลตฟอร์มการโฆษณาบน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีชัน้น�าซึง่ได้รบัความเชือ่ถอื
จากแอปมากกว่า 650,000 รายการท่ัวโลก นับ
ตัง้แต่ปี 2006 AdMob ได้ช่วยเหลือนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในการสร้างธรุกจิแอปท่ีประสบความ
ส�าเรจ็ด้วยรปูแบบโฆษณาท่ีหลากหลาย สือ่
กลางโฆษณา และอัตราการส่งโฆษณาระดบั
ชัน้น�าของวงการ ด้วย Google Analytics ที่
สร้างไว้ภายใน AdMob โดยตรง นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์สามารถวดัประสทิธิภาพแอปและแบ่ง
กลุ่มผู้ใช้เพ่ือสร้างรายได้ได้อย่างชาญฉลาด

ส�าหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี
http://www.google.com/admob

เกีย่วกบั AdMob

"ข้อดท่ีีส�าคัญอย่างหน่ึงของ AdMob 
กคื็อคุณภาพของโฆษณา AdMob 
มโีฆษณาจ�านวนมหาศาลแต่กยั็ง
สามารถรกัษาคุณภาพไว้ได้ ซึง่เป็น
สิง่ท่ีเย่ียมมาก และด้วย AdMob เรา
มัน่ใจได้ว่าแม้ในตลาดท่ีห่างไกล 
AdMob กยั็งสามารถส่งโฆษณาได้"  
 
– Henrik Willstedt ผู้ก่อตัง้และ 
CMO ของ FEO Media


