
Dinilai "G" untuk "great" alias keren
Slogan PicsArt, aplikasi foto nomor satu di Android, “Tempat semua orang menjadi 
seniman hebat”, telah mengungkapkan segalanya. PicsArt diciptakan akibat 
kekecewaan yang teramat sangat karena tampaknya tidak ada aplikasi foto gratis 
yang menawarkan rangkaian fitur canggih dengan beberapa opsi pengeditan 
(penyamaran, clipart, grafik, bingkai, garis pinggir, koreksi, dan sebagainya) 
dibandingkan kebanyakan aplikasi foto. PicsArt juga ingin menjadikan aplikasi  
foto berfitur lengkap ini tersedia dengan mudah bagi komunitas global penggemar 
fotografi.

“Ketika kami luncurkan pada bulan November 2011, ada banyak sekali aplikasi 
dengan satu atau dua alat yang bagus, tetapi tidak ada satu aplikasi gratis yang 
memiliki semua yang fotografer inginkan dalam satu tempat. PicsArt memberikan 
solusi untuk masalah ini. Saat ini, kami mendominasi pasar Android untuk 
fotografi,” kata Artavazd Mehrabyan, salah satu pendiri dan CTO.

Memasarkan fenomena global
Kini, PicsArt sudah tersedia di seluruh dunia, dengan seniman, animator, dan 
tim pengembangan berada di tempat yang jauh seperti Armenia dan Rusia serta 
kantor hukum dan bisnis di Mountain View, California.

PicsArt secara konsisten berada di peringkat 50 teratas aplikasi gratis dari Google 
Play. PicsArt juga tersedia di App Store dan Amazon.com. Dengan lebih dari 50 
juta unduhan dan peningkatan lebih dari 200.000 unduhan per hari untuk semua 
aplikasinya, pertumbuhan PicsArt baru saja dimulai. Di Google Play, PicsArt telah 
mengumpulkan lebih dari 700.000 ulasan, dengan nilai rata-rata 4,7.

PicsArt saat ini memiliki hampir 3 juta pengguna unik harian. Meskipun aplikasi ini 
tidak mewajibkan mendaftar sebelum menggunakannya—yang memungkinkan 
pengguna hanya menyimpan foto secara lokal atau berbagi di jejaring sosial 
lainnya—5 juta pengguna telah mendaftarkan akun dengan PicsArt untuk berbagi 
dalam komunitas PicsArt. Perusahaan ini juga menawarkan beberapa tutorial  
video online untuk membantu pengguna agar lebih mahir.

“Hidup dan mati kami ada di tangan komunitas kami,” kata Mehrabyan. "Kami 
sangat berhati-hati dengan cara kami memasarkan aplikasi PicsArt dan mendorong 
unduhan. Kami harus memastikan bahwa apa yang kami lakukan menjamin 
pengalaman pengguna yang menyenangkan—pengalaman yang membuat orang 
tetap menggunakan aplikasi kami, juga sekaligus mendukung sasaran bisnis kami.”

AdMob: pilihan aman untuk beriklan dengan cakupan global
Untuk mulai memonetisasi aplikasinya, tim PicsArt mulai mengevaluasi berbagai 
penyedia iklan aplikasi seluler. Untuk beberapa alasan, perusahaan memilih 
AdMob secara eksklusif.
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“Kami puas dengan pendapatan 
kami, yang sekitar 90% berasal 
dari AdMob, dan kami memiliki 
model yang berjalan dengan 
baik. Kami mendapatkan 
penawaran dari jaringan iklan 
lain untuk beralih setiap hari, 
tetapi kami tidak akan pernah 
melakukannya. Pengguna dan 
bisnis kami terlalu berharga 
untuk diperkenalkan sesuatu 
yang tidak akan memberikan 
konsistensi dan jangkauan 
global yang tepercaya seperti 
yang dimiliki AdMob.”
Artavazd Mehrabyan, CTO dan 
salah satu pendiri, PicsArt

PERUSAHAAN STARTUP SELULER MANDIRI 
MENGANDALKAN ADMOB UNTUK 
MEMPEROLEH 90% PENDAPATAN DAN 
PENGALAMAN PENGGUNA YANG POSITIF



Pertama, AdMob menawarkan keamanan konten. Meskipun tim teknis mampu 
menyesuaikan filter yang disediakan oleh jaringan penayangan iklan lainnya, 
konten yang tidak relevan seperti iklan perjudian atau kencan terkadang muncul 
secara tidak terduga. Itu merupakan hasil yang tidak dapat diterima untuk sasaran 
utama PicsArt yang ingin menjaga loyalitas pelanggan dan komunitas di semua 
kelompok usia. Dengan menggunakan AdMob, PicsArt dapat memfilter kesesuaian 
usia untuk membantu memastikan bahwa pemirsa yang belum cukup umur tidak 
melihat konten yang tidak pantas.

Kedua, AdMob mempermudah pengonfigurasian pengalaman pengguna yang 
tidak terlalu mengganggu—sesuatu yang ingin dicapai PicsArt. Hanya empat 
hingga lima layar dari sekitar 50 layar yang menayangkan iklan spanduk AdMob. 
AdMob juga memberikan transparansi pelaporan untuk memastikan bahwa iklan 
ditayangkan hanya ketika PicsArt menginginkannya. Dan PicsArt sepenuhnya 
percaya dengan Google beserta kebijakannya.

Model pendapatan yang berjalan dengan baik
Untuk PicsArt, AdMob menyediakan rasio pengisian hampir 99% dan BPSe  
(biaya per seribu tayangan efektif) yang rendah, sehingga memberikan dasar bagi 
pertumbuhan pendapatan yang stabil—tanpa kejutan apa pun. Rasio klik-tayang 
pada iklan tetap stabil, sekitar 37-39%.

Dari sudut pandang teknis, AdMob juga berjalan lancar dan menyediakan cakupan 
global yang berhasil menjangkau beragam pemirsa di seluruh dunia secara 
besar-besaran. Hal ini sangat sesuai untuk PicsArt, dengan target pengguna 
globalnya. “Meskipun beberapa jaringan iklan lainnya mungkin lebih hebat di 
beberapa geografi yang sangat bertarget, AdMob jauh lebih unggul karena mampu 
menayangkan kampanye secara global kepada sejumlah besar pengguna,” kata 
Mehrabyan.

Tetap stabil dan terus berkembang
Untuk membangun pemirsa global yang setia dan mendorong unduhan, PicsArt 
menggunakan iklan internal AdMob yang gratis di aplikasi pengiring seperti aplikasi 
kaleidoskop perusahaan. Namun, PicsArt meraih sebagian besar popularitas 
melalui promosi dari mulut ke mulut dan keterlibatan konstan dengan basis 
pengguna yang sangat setia dan bertahan lama.

Dengan pertumbuhan yang stabil dan dapat diprediksi, PicsArt telah 
menginvestasikan ulang sebagian besar pendapatannya kembali ke dalam bisnis 
ini. Perusahaan ini sekarang memiliki staf puluhan seniman, desainer, editor, serta 
tim pengembangan dan pengujian teknis, dan telah berinvestasi pada alat-alat 
dengan kualitas yang lebih tinggi untuk pencitraan merek, serta kantor bisnis  
yang sedikit lebih bergaya.

“Ini mungkin terdengar sentimental, tapi kami benar-benar cinta PicsArt. 
Tampaknya semakin besar cinta yang kami berikan, semakin banyak yang kami 
terima kembali dalam hal loyalitas pengguna dan tayangan,” kata Mehrabyan. 
“Kami puas dengan pendapatan kami, yang sekitar 90% berasal dari AdMob, dan 
kami memiliki model yang berjalan dengan baik. Kami mendapatkan penawaran 
dari jaringan iklan lain untuk beralih setiap hari, tetapi kami tidak akan pernah 
melakukannya. Pengguna dan bisnis kami terlalu berharga untuk diperkenalkan 
sesuatu yang tidak akan memberikan konsistensi dan jangkauan global yang 
tepercaya seperti yang dimiliki AdMob.”

Apa yang ingin mereka lakukan:
•  Membuat aplikasi foto gratis namun 

memiliki fitur lengkap

• Memperluas distribusi secara global

•  Memastikan keamanan dan kesesuaian 
konten

• Membangun basis pengguna yang setia

• Mendukung sasaran pendapatan

•  Mencegah masalah teknis SDK jaringan 
penayangan iklan

Apa yang mereka lakukan:
•  Membuat aplikasi foto yang "mirip 

desktop" untuk seluler dengan rangkaian 
fitur yang beragam

•  Memilih AdMob sebagai paltform iklan 
dalam aplikasi yang eksklusif

• Menjangkau pasar global

•  Menciptakan pengalaman iklan yang tidak 
mengganggu dan tetap menggratiskan 
aplikasi

Apa yang mereka capai:
•  Meraih 50 juta unduhan di Google Play

• Meraih 90% pendapatan dari AdMob

•  Mempertahankan rasio klik-tayang 
mendekati 40%

•  Menjadi aplikasi foto nomor satu di 
Android

•  Pertumbuhan berkelanjutan dengan lebih 
dari 6 juta unduhan baru setiap bulan

•  Memastikan pengalaman pengguna yang 
positif untuk iklan

•  Meningkatkan unduhan terutama melalui 
promosi dari mulut ke mulut dan loyalitas 
pengguna

•  Menambah staf, merenovasi kantor, 
berhasil meningkatkan pendapatan untuk 
diinvestasikan kembali bagi pertumbuhan 
perusahaan

SELAYANG PANDANG
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