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„Nie musimy się martwić o puste 
wyświetlenia i możemy szybko 
uzyskać bardzo dużą liczbę pobrań. 
W AdMob szybkie skalowanie 
i zarabianie nie sprawia 
najmniejszego problemu”. 
Toni Fingerroos, prezes i założyciel 
Fingersoft 
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FINGERSOFT WSKAKUJE ZE SWOIMI 
APLIKACJAMI NA WYŻSZY POZIOM 
DZIĘKI GOOGLE ADMOB
Gaz do dechy 
Gdy Toni Fingerroos, prezes i założyciel firmy Fingersoft, zaczynał pracę nad  
‘Hill Climb Racing, nawet mu się nie śniło, że stworzy tak wciągającą i fenomenalną 
grę. „Hill Climb Racing” przebojem wdarła się na rynek gier mobilnych i już po 
tygodniu była najchętniej pobieraną aplikacją w sklepach Google Play i App Store. 
Wersję na Androida Toni stworzył sam w zaledwie trzy miesiące, pracując po 
16 godzin na dobę, a przy wersji na iOS pracowały tylko dwie osoby. 

W grze wcielamy się w postać młodego i ambitnego kierowcy – Newtona Billa, 
a naszym zadaniem jest dojechanie tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden pojazd. 
Teren jest trudny i zróżnicowany. Podczas przejazdów zdobywamy premie za 
odważne ewolucje i zbieramy monety, za które możemy kupować ulepszenia, 
by zajechać jeszcze dalej. Do pokonania jest osiem poziomów, a z każdym 
ulepszeniem ryk silnika naszej maszyny staje się coraz głośniejszy. 

Grę można przejść szybciej, kupując monety. To właśnie one odpowiadają za 60% 
zysków Fingersoft z aplikacji. Jednak nie ma przymusu – całą zawartość gry można 
odblokować, po prostu w nią grając. Pozostałe 40% zysków pochodzi z reklam, 
a najwięcej wyświetleń generuje AdMob. 

Podstawa zysku: Google AdMob 
Fingersoft to niewielka firma z Finlandii, w której pracują tylko trzy osoby, 
ale „Hill Climb Racing” nie jest jedynym opublikowanym przez nich tytułem. 
W latach 2011 i 2012 powstały m.in. „Cartoon Camera” i „Night Vision Camera”, 
i aby zarabiać na tych i innych aplikacjach, Fingersoft zawsze używał Google 
AdMob. Strategia firmy opierała się głównie na autoreklamach, które umożliwiają 
całkowicie bezpłatną promocję krzyżową wszystkich tytułów firmy przez 
wyświetlanie reklam w aplikacjach Fingersoft. 

Przed pojawieniem się „Hill Climb Racing” większość zysków Fingersoft pochodziła 
z reklam Google AdMob we wcześniejszych aplikacjach do zdjęć, ale wysoki 
współczynnik wypełnienia i dobry efektywny koszt tysiąca wyświetleń (eCPM) 
w AdMob doprowadziły do decyzji o stworzeniu „Hill Climb Racing”. 

„Duża pula reklam oznacza, że deweloperzy, tacy jak my, nie muszą martwić 
się o puste wyświetlenia ani o skalowalność sieci reklamowej” – argumentuje 
Fingerroos. „Czasami ogromne liczby pobrań przychodzą bardzo szybko. Różne 
narzędzia do zarabiania wymagają zmian w aplikacji. Wtedy skalowalność sieci 
reklamowej staje się kluczowa, a z tym AdMob nigdy nie miał problemu”. 

www.fingersoft.net
http://www.fingersoft.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&hl=pl


W SKRÓCIE 

Podjęte działania: 
• Wybór prostej platformy generującej 

przychody o dużym zasięgu 

• Analiza opinii w sklepie z aplikacjami 
• Dopasowanie reklam do środowiska gry 

• Wykorzystanie AdMob do zwiększenia 
liczby pobrań dzięki promocji krzyżowej 
w aplikacji 

Sukcesy: 
• Zarobki z zakupów w aplikacji 
• Prawie 100% współczynnika wypełnienia 

i wysoki eCPM dzięki AdMob 

• Współczynnik wypełnienia pozostał 
wysoki, nawet po tym, jak żądania reklam 
wzrosły o prawie 500% w ciągu 6 miesięcy 

• 52% zysków w AdMob uzyskanych 
z aplikacji na Androida pochodzi z Europy 
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Szybka wspinaczka po bezpłatną aplikację 
Od chwili udostępnienia aplikacja „Hill Climb Racing” została pobrana łącznie 
70 milionów razy na urządzenia z Androidem i iOS, z czego około 21 milionów 
razy w wersji na iOS. W pierwszym tygodniu gra – dostępna za darmo – 
na samych tylko urządzeniach z iOS została pobrana 1,5 miliona razy. 

„Stworzyłem aplikację w tak krótkim czasie, że pierwsze miejsce na listach 
popularności i tak doskonałe recenzje były dla mnie sporym zaskoczeniem. 
W ślad za tym od razu pojawiły się zyski z AdMob” – mówi Fingerroos. 

AdMob podkręca zyski 
Żeby zarabiać na „Hill Climb Racing”, firma Fingersoft ponownie wybrała 
AdMob jako platformę współpracy z reklamodawcami szukającymi odbiorców 
na różnych urządzeniach – w tym tych z Androidem i iOS. Dla Fingerroosa 
AdMob jest podstawowym narzędziem promowania aplikacji i zarabiania na nich. 

Toni wybrał AdMob, bo jest to największa sieć reklamowa dla aplikacji mobilnych, 
w której działają tysiące reklamodawców, i już wcześniej zapewniła mu rzetelny 
zysk. 

W przypadku „Hill Climb Racing” wybór strategii i formatów reklamowych 
w AdMob był prosty: tylko banery na dole strony, które nie przeszkadzają 
użytkownikom. Można je ukryć, kupując monety. 

Firma korzysta też z innych sieci reklamowych do generowania dodatkowego 
dochodu, ale platformą podstawową jest AdMob. „AdMob oferuje współczynnik 
wypełnienia bliski 100% i świetny eCPM, dlatego jest to najlepszy sposób 
zarabiania na naszych darmowych aplikacjach” – mówi Fingerroos. „Nie musimy 
się martwić o puste wyświetlenia i możemy szybko uzyskać bardzo dużą liczbę 
pobrań. W AdMob szybkie skalowanie i zarabianie nie sprawia najmniejszego 
problemu”. 

Maksymalny zysk 
Żeby zadowolić swoich użytkowników, Fingersoft pilnie śledzi komentarze 
w kanałach społecznościowych i sklepach z aplikacjami, takich jak Google Play. 
 Na tej podstawie powstają kolejne poprawki do gry. Użytkownicy mogą też 
udostępniać swoje wyniki w sieciach społecznościowych, generując w ten 
sposób kolejne pobrania. 

Sukces „Hill Climb Racing” polega na angażowaniu dużej rzeszy graczy i windowaniu 
eCPM, a kluczową platformą reklamową w tej układance jest AdMob. Za pieniądze 
uzyskiwane z kupna monet Fingersoft tworzy kolejne aplikacje i gry. „AdMob 
to solidna platforma, która jest bardzo prosta w obsłudze” – mówi Fingerroos. 
„Zyski z AdMob, i to niemałe, pojawiły się natychmiast. Byłem bardzo zaskoczony, 
ale i szczęśliwy – zwłaszcza, że w tej chwili nie wydajemy na marketing ani centa”. 


