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"เราไม่เคยต้องกังวลเกี่ยวกับการแสดงผลที่ไม่
ได้รับโฆษณา และได้รับการดาวน์โหลด 
จ�านวนมหาศาลภายในเวลาอันสั้น AdMob  
ท�าให้เราสามารถปรับขนาดและสร้างราย 
ได้อย่างรวดเร็ว" 
Toni Fingerroos ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ 
Fingersoft 
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FINGERSOFT ก่อร่างธุรกิจแอปของตนด้วย  
Google AdMob 
ปั่นไปให้ถึงดวงดาว 
ตอนที่ Toni Fingerroos ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Fingersoft เริ่มพัฒนาแอป  
"Hill Climb Racing" เขาไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาก�าลังสร้างอยู่นั้นจะไม่ได้เป็นแค่แอปบนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่ที่วางไม่ลง แต่ยังเป็นปรากฏการณ์อีกด้วย "Hill Climb Racing" กลายเป็นเกมฮิต 
แบบฉุดไม่อยู่ โดยได้ขึ้นอันดับ 1 ใน iPhone ภายในสัปดาห์เดียวหลังจากขึ้นอันดับยอด 
นิยมในชาร์ตของ Google Play สโตร์ เขาพัฒนาแอปนี้ในเวอร์ชัน Android ด้วยตัวเอง  
โดยใช้เวลาวันละ 16 ชั่วโมงและท�าเสร็จภายในเวลาเร็วเหลือเชื่อ เพียง 3 เดือนเท่านั้น  
เวอร์ชัน iOS เป็นผลงานของทีมซึ่งประกอบด้วย 2 คน 

ในเกมนี้ ผู้ใช้จะสวมบทบาทเป็น Newton Bill ชายหนุ่มที่ฝันจะเป็นนักขับรถแข่งขึ้นเขา  
เขาก�าลังจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่เคยมีพาหนะใดไปถึงมาก่อน ผู้ใช้จะพบกับ 
ความท้าทายในสภาพแวดล้อมการไต่เขาที่แตกต่างกันไป พวกเขาจะได้รับโบนัสจากกลเม็ด 
เสี่ยงตายและสะสมเหรียญเพื่ออัปเกรดรถและไปให้ถึงระยะทางที่สูงขึ้นไปอีก ผู้เล่นเกมสามารถ 
อัปเกรดพาหนะของตน เดินทางไปเรื่อยๆ จนผ่าน 8 ด่านหรือระดับ และได้ยินเสียงเชียร์ดังขึ้นเมื่อ 
เพิ่มเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง 

ผู้ใช้สามารถซื้อเหรียญเพื่อผ่านด่านเร็วขึ้น และนี่คือจุดที ่Fingersoft สร้างรายได้ 60%  
แต่ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องซื้อในแอป พวกเขาก็สามารถปลดล็อกเนื้อหาทั้งหมดได้ด้วยการเล่นเกม 
เพียงอย่างเดียว รายได้อีก 40% มาจากการโฆษณา โดย AdMob ให้การแสดงผลเป็นส่วนใหญ่ 

รากฐานการสร้างรายได้: Google AdMob 
"Hill Climb Racing" ไม่ได้เป็นเกมหรือแอปเพียงอย่างเดียวของ Fingersoft บริษัทเล็กๆ  
สัญชาติฟินแลนด์นี้มีพนักงาน 3 คนที่ท�าทุกอย่างตั้งแต่งานพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงธุรการ  
แอปอื่นๆ ที่สร้างในปี 2011 และ 2012 ได้แก่ "Cartoon Camera" และ "Night Vision  
Camera" แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดของ Fingersoft สร้างรายได้ผ่าน Google AdMob  
บริษัทนี้ใช้เฮาส์แอ็ดของ AdMob เป็นหลักเพื่อโปรโมตข้ามพร็อพเพอร์ตี้ของ Fingersoft  
ด้วยการดูแลการแสดงโฆษณาทั่วแอปทั้งหมดของ Fingersoft โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ด้วยอัตราการส่งโฆษณาที่สูงและราคาต่อการแสดงผลพันครั้งจริง (eCPM) ที่ดีของ AdMob  
ดังนั้น Fingersoft จึงสามารถน�าแรงงานและทรัพยากรที่จ�าเป็นไปลงทุนซ�า้ในการพัฒนา  
"Hill Climb Racing" รายได้ส่วนมากของ Fingersoft ก่อนที่จะเปิดตัว "Hill Climb Racing"  
เกิดจากโฆษณา Google AdMob ที่ติดตั้งภายในแอปกล้องก่อนหน้านี้ 

"กลุ่มโฆษณาขนาดใหญ่ท�าให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเราไม่ต้องกังวลกับการจัดการ 
การแสดงผลที่ไม่มีการส่งโฆษณา หรือดูว่าเครือข่ายโฆษณาจะตามเราทันหรือไม่เมื่อเราเติบโตขึ้น"  
Fingerroos กล่าว "เนื่องจากนักพัฒนาได้รับการดาวน์โหลดจ�านวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว 
และการเปลี่ยนโซลูชันการสร้างรายได้จ�าเป็นต้องมีการอัปเดตแอป ความสามารถในการปรับ 
ขนาดของเครือข่ายโฆษณาจึงเป็นสิ่งส�าคัญทีต้องพิจารณา และ AdMob ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องนี"้ 

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


ภาพรวม 

พวกเขาท�าอะไรไปบ้าง: 
• สร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มครอบคลุมที่ใช้ง่าย 
• จัดการรีวิวในร้านแอป 

• ท�าให้โฆษณาเป็นส่วนเสริมประสบการณ์เล่นเกม 

• ใช้ AdMob เพื่อเพิ่มยอดดาวน์โหลดผ่านการ 
โปรโมตข้ามพร็อพเพอร์ตี้ภายในแอป 

พวกเขาท�าอะไรส�าเร็จไปแล้วบ้าง: 
• สร้างรายได้ผ่านการซื้อในแอป 

• ได้รับอัตราการส่งโฆษณาเกือบ 100% และมี  
eCPM ที่ดีกับ AdMob 

• อัตราการส่งโฆษณาสูงอย่างต่อเนื่อง  
แม้ว่าค�าขอโฆษณาจะเพิ่มขึ้นเกือบ  
500% ภายใน 6 เดือน 

• รายได้ AdMob 52% จากแอป  
Android มาจากยุโรป 
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แอปฟรีที่ไต่อันดับอย่างรวดเร็ว 
ตั้งแต่เปิดตัว "Hill Climb Racing" มียอดดาวน์โหลดบน Android และ iOS รวม 70 ล้านครั้ง  
โดยมีประมาณ 21 ล้านครั้งที่มาจากเกมเวอร์ชัน iOS ภายในสัปดาห์แรก เกมฟรีของเราได้รับ 
ยอดดาวน์โหลดรวม 1.5 ล้านครั้งบน iOS อย่างเดียว 

"ผมสร้างแอปนี้ภายในระยะเวลาสั้นๆ จนผมรู้สึกแปลกที่แอปขึ้นอันดับการดาวน์โหลดสูงสุด 
ทันทีและได้รับรีวิวดีๆ เหล่านั้น แล้วรายได้จากโฆษณา AdMob ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาทันท"ี  
Fingerroos กล่าว 

AdMob เร่งเครื่องรายได้ 
ในเรื่องของการสร้างรายได้ส�าหรับ "Hill Climb Racing" Fingersoft ยกให ้AdMob เป็นที่หนึ่ง 
อีกครั้งส�าหรับการเชื่อมต่อกับผู้ลงโฆษณาที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง  
Android และ iOS Fingerroos ถือว่า AdMob เป็นรากฐานในการสร้างรายได้และโปรโมตแอป 

Toni มองว่า AdMob เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะเป็นเครือข่ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่สุด 
ส�าหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีผู้ลงโฆษณาหลายหมื่นรายและสร้างรายได้ที่น่าเชื่อถือ 
ให้เขามาโดยตลอด 

ส�าหรับแอป "Hill Climb Racing" ทีม Fingersoft ยังคงใช้กลยุทธ์และรูปแบบ AdMob  
ที่เรียบง่ายต่อไป โดยใช้เฉพาะโฆษณาแบนเนอร์และวางไว้ด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้ขัด 
ขวางประสบการณ์น้อยที่สุด ผู้เล่นสามารถซื้อเหรียญและซ่อนโฆษณาทั้งหมดได้ ถ้าต้องการ 

บริษัทนี้ใช้เครือข่ายโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ นอกเหนือจาก AdMob ด้วยเพื่อเพิ่มราย 
ได้ให้กับแอปของตน แต่ยังถือว่า AdMob เป็นตัวหลัก "AdMob มีอัตราการส่งโฆษณาเกือบถึง  
100% และมี eCPM ที่ดีเยี่ยม ดังนั้น AdMob จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับเราในการสร้างรายได้ 
จากแอปฟรี" Fingerroos กล่าว "เราไม่เคยต้องกังวลเรื่องการแสดงผลที่ไม่ได้รับโฆษณา  
และได้รับยอดดาวน์โหลดจ�านวนมหาศาลภายในเวลาอันสั้น AdMob ท�าให้เราสามารถปรับ 
ขนาดและสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว" 

รายได้สูงสุด 
เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ Fingersoft ใส่ใจต่อความคิดเห็นบนช่องทางโซเชียล รวมถึงใน 
ตลาดแอป เช่น Google Play จากนั้น Fingerroos จะปรับโค้ดของเกมให้สอดคล้องกัน  
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถแชร์ผลการเล่นเกมบนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะส่งผลกลับมา 
เป็นการกระตุ้นยอดดาวน์โหลดใหม่ๆ 

ความส�าเร็จของ Hill Climb Racing เกิดจากการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นจ�านวนมาก ตลอดจนการ 
สะสมมูลค่า eCPM ที่มีนัยส�าคัญ โดยมี AdMob เป็นสื่อการโฆษณาที่ส�าคัญ รายได้จากการซื้อ 
เหรียญและโฆษณาท�าให้ทีม Fingersoft สามารถพัฒนาแอปและเกมใหม่ "AdMob เป็น 
แพลตฟอร์มที่มั่นคงซึ่งใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ" Fingerroos กล่าว "รายได้จาก AdMob  
ซึ่งคิดเป็นจ�านวนมากเริ่มหลั่งไหลเข้ามาทันที ผมทั้งประหลาดใจและดีใจ  
โดยเฉพาะในแง่ที่ในปัจจุบันเราไม่จ�าเป็นต้องมีงบประมาณด้านการตลาดเลย" 


