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"Chúng tôi không bao giờ cần lo 
lắng về những lần hiển thị không 
được lấp đầy và có thể đạt được 
số lượt tải xuống khổng lồ một cách 
nhanh chóng. AdMob giúp dễ dàng 
mở rộng quy mô và kiếm tiền một 
cách nhanh chóng." 
Toni Fingerroos, người sáng lập 
đồng thời là giám đốc điều hành 
của Fingersoft 
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FINGERSOFT ĐÃ CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT ĐẸP 
LÚC KHỞI ĐẦU VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH 
ỨNG DỤNG CỦA MÌNH NHỜ SỬ DỤNG 
GOOGLE ADMOB. 
Tăng tốc tối đa 
Khi Toni Fingerroos, người sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành của 
Fingersoft, đã bắt đầu phát triển 'Hill Climb Racing', gần như ông không biết ông 
sắp sửa không chỉ tạo ra một ứng dụng trò chơi dành cho thiết bị di động hấp 
dẫn, mà còn là một hiện tượng. 'Hill Climb Racing' đã trở thành một thành công 
đột phá, đạt được vị trí số 1 trên iPhone chỉ trong một tuần sau lần đầu tiên đứng 
đầu bảng xếp hạng trên Cửa hàng Google Play. Ông đã hoàn thành phiên bản 
Android của ứng dụng một mình, dành 16 giờ mỗi ngày – hoàn tất trò chơi trong 
thời gian ba tháng cực ngắn. Phiên bản iOS đã được tạo với một nhóm chỉ có hai 
người. 

Trong trò chơi, người dùng đóng vai Newton Bill, một tay đua vượt dốc trẻ đầy 
tham vọng. Anh chuẩn bị bắt tay vào cuộc hành trình đưa anh đến nơi mà không 
cuộc đua nào từng thấy trước đây. Người dùng phải đối mặt với những thách 
thức của nhiều môi trường leo dốc độc đáo. Họ có thể kiếm được phần thưởng từ 
những thủ thuật táo bạo và thu thập tiền xu để nâng cấp xe và đạt được những 
khoảng cách thậm chí còn xa hơn. Người chơi có thể nâng cấp xe, vượt qua tám 
giai đoạn hoặc cấp độ và nghe tiếng gầm lớn hơn với sự bổ sung động cơ mạnh 
mẽ hơn. 

Việc mua tiền xu cho phép người dùng vượt qua các giai đoạn nhanh hơn và đây 
là nơi Fingersoft kiếm được 60% thu nhập của mình; tuy nhiên, không bắt buộc 
phải mua trong ứng dụng. Người dùng có thể mở khóa tất cả nội dung đơn giản 
bằng cách chơi trò chơi. 40% còn lại của doanh thu đến từ quảng cáo, với AdMob 
thu được phần lớn số lần hiển thị. 

Nền tảng kiếm tiền: Google AdMob 
'Hill Climb Racing' không phải tựa đề trò chơi hay ứng dụng duy nhất của 
Fingersoft, một công ty nhỏ của Phần Lan với ba nhân viên làm tất cả mọi việc 
từ phát triển đến quản lý. Các ứng dụng khác, được tạo trong năm 2011 và 2012, 
bao gồm 'Cartoon Camera' và 'Night Vision Camera'. Tất cả các ứng dụng dành 
cho thiết bị di động của Fingersoft được kiếm tiền thông qua Google AdMob. 
Công ty chủ yếu dựa vào quảng cáo cho cùng một công ty của AdMob – một 
cách miễn phí để quảng cáo chéo tất cả các ứng dụng của Fingersoft bằng cách 
quản lý các quảng cáo trên tất cả các ứng dụng của Fingersoft. 

Nhờ tỷ lệ lấp đầy quảng cáo cao và giá mỗi nghìn lần hiển thị hiệu dụng (eCPM) 
tốt của AdMob, Fingersoft đã có thể tái đầu tư nỗ lực và nguồn lực cần thiết vào 
việc phát triển 'Hill Climb Racing'. Phần lớn doanh thu của Fingersoft trước khi 
giới thiệu 'Hill Climb Racing' được tạo ra thông qua quảng cáo Google AdMob 
được triển khai trong các ứng dụng máy ảnh trước đó. 

"Một nhóm quảng cáo lớn có nghĩa là các nhà phát triển như chúng tôi không 
cần phải lo lắng về việc quản lý những lần hiển thị không được lấp đầy hoặc lo 
ngại về việc mạng quảng cáo của họ theo kịp khi họ đạt được quy mô không", 
Fingerroos nói. "Tốc độ mà các nhà phát triển có thể đạt được số lượt tải xuống 
khổng lồ và thực tế là các bản cập nhật ứng dụng cần thiết cho việc thay đổi các 
giải pháp kiếm tiền khiến khả năng có thể mở rộng của mạng quảng cáo đáng để 
cân nhắc – và khả năng có thể mở rộng chưa khi nào là mối lo ngại với AdMob." 

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


THÔNG TIN NHANH 

Những gì họ đã làm: 

• Kiếm tiền thông qua nền tảng đơn giản, 
sâu rộng 

•  Quản lý các bài đánh giá trên cửa hàng 
 ứng dụng 

• Tạo quảng cáo bổ sung cho trải nghiệm 
chơi trò chơi 

• Sử dụng AdMob để tăng lượt tải xuống 
thông qua quảng cáo chéo trong ứng 
dụng 

Những gì họ đã đạt được: 

•  Kiếm doanh thu thông qua mua hàng 
 trong ứng dụng 

• Có được tỷ lệ lấp đầy gần 100% và eCPM 
tốt với AdMob 

• Tỷ lệ lấp đầy luôn ở mức cao, ngay cả khi 
các yêu cầu quảng cáo đã tăng lên gần 
500% trong 6 tháng 

• 52% doanh thu AdMob từ các ứng dụng 
Android đến từ châu Âu 
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Sự leo lên nhanh chóng với một ứng dụng miễn phí 
Kể từ khi giới thiệu, "Hill Climb Racing' đã tích lũy được 70 triệu lượt tải xuống 
trên Android và iOS, với khoảng 21 triệu lượt bắt nguồn từ phiên bản iOS của 
trò chơi. Trong tuần đầu tiên, trò chơi – được cung cấp miễn phí – đã tích lũy 
1,5 triệu lượt tải xuống chỉ tính riêng trên iOS. 
"Tôi đã tạo ra ứng dụng trong một thời gian ngắn tới mức tôi cảm thấy hơi lạ 
khi nó đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống một cách bất ngờ và nhận được các 
bài đánh giá tuyệt vời như vậy. Ngay lập tức, doanh thu quảng cáo từ AdMob bắt 
đầu đổ về", Fingerroos nói. 

AdMob tăng tốc thu nhập 
Khi nói đến việc tạo ra thu nhập cho 'Hill Climb Racing', Fingersoft, một lần nữa, 
đưa AdMob lên đầu danh sách để kết nối với các nhà quảng cáo để tìm cách tiếp 
cận người dùng trên nhiều nền tảng, bao gồm cả Android và iOS. Với Fingerroos, 
AdMob được coi là nền tảng để quảng cáo và kiếm tiền từ ứng dụng. 
Với Toni, AdMob có ý nghĩa vì nó là mạng quảng cáo lớn nhất cho các ứng dụng 
dành cho thiết bị di động, với hàng chục ngàn nhà quảng cáo và nó đã tạo ra thu 
nhập đáng tin cậy cho ông trong quá khứ. 

Với 'Hill Climb Racing', nhóm Fingersoft giữ các chiến lược và định dạng của 
AdMob đơn giản: họ chỉ sử dụng các quảng cáo biểu ngữ và đặt chúng ở cuối 
màn hình để ít gây khó chịu. Nếu người chơi muốn, họ có thể mua được tiền 
xu và ẩn quảng cáo hoàn toàn. 

Công ty sử dụng các mạng quảng cáo trên thiết bị di động khác ngoài AdMob để 
tăng thêm thu nhập cho các ứng dụng của mình, nhưng coi AdMob là nền tảng. 
"AdMob có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100% và eCPM tuyệt vời, vì vậy AdMob thực sự là 
một điều cần thiết cho chúng tôi trong việc kiếm tiền trên các ứng dụng miễn phí 
của mình", Fingerroos nói. "Chúng tôi không bao giờ cần lo lắng về những lần hiển 
thị không được lấp đầy và có thể đạt được số lượt tải xuống khổng lồ một cách 
nhanh chóng. AdMob giúp dễ dàng mở rộng quy mô và kiếm tiền một cách nhanh 
chóng." 

Thu nhập tối đa 
Để người dùng luôn hài lòng, Fingersoft luôn theo dõi nhận xét của họ trên các 
kênh xã hội cũng như trên các chợ ứng dụng như Google Play. Sau đó Fingerroos 
điều chỉnh mã cho trò chơi một cách phù hợp. Người dùng cũng có thể chia sẻ 
kết quả của họ từ việc chơi trò chơi trên các mạng truyền thông xã hội, nhờ đó 
thúc đẩy lượt tải xuống mới. 

Với 'Hill Climb Racing', thành công dựa vào việc thu hút lượng lớn người chơi 
và có được giá trị eCPM đáng kể, với AdMob là phương tiện quảng cáo chủ chốt. 
Thu nhập từ bán tiền xu và quảng cáo cho phép nhóm Fingersoft phát triển 
các ứng dụng và trò chơi mới. "AdMob là nền tảng vững chắc vô cùng dễ sử 
dụng", Fingerroos nói. "Thu nhập AdMob, là đáng kể, đã bắt đầu đến ngay lập 
tức. Tôi đã rất ngạc nhiên và vui mừng, đặc biệt vì ngân sách tiếp thị của chúng 
tôi ngày nay là không." 


