
Najlepsze oceny
PicsArt jest najpopularniejszą aplikacją fotograficzną na Androida, a jej motto 
mówi samo za siebie: „Każdy może stać się wspaniałym artystą”. Motywacją 
do stworzenia tej aplikacji był brak bezpłatnych aplikacji fotograficznych, które 
oferowałyby pełny zakres funkcji i różnorodne opcje edycji (maski, obrazy clipart, 
grafiki, ramki, korekty itp.). Zamiarem PicsArt było również zapewnienie łatwego 
dostępu do tej zaawansowanej aplikacji fotograficznej globalnej społeczności 
amatorów fotografii.

„Gdy wprowadziliśmy naszą aplikację na rynek w listopadzie 2011 roku, istniało 
dużo świetnych aplikacji bazujących na jednym lub dwóch narzędziach, nie było 
jednak ani jednej darmowej, która by zapewniała fotografom wszystkie niezbędne 
funkcje w ramach jednego programu. Aplikacja PicsArt rozwiązała ten problem 
i zdominowała rynek aplikacji fotograficznych na Androida” – mówi Artavazd 
Mehrabyan, współzałożyciel firmy i jej dyrektor ds. technologicznych.

Promowanie globalnego fenomenu
Obecnie firma PicsArt działa na całym świecie. Pracują dla niej artyści, animatorzy 
i deweloperzy w tak odległych krajach, jak Armenia czy Rosja, a siedziba firmy 
mieści się w Mountain View, w stanie Kalifornia w USA.

PicsArt stale znajduje się w rankingu 50 najlepszych bezpłatnych aplikacji 
w Google Play. Można ją też pobrać w innych miejscach, m.in. w App Store 
i Amazon.com. Do tej pory aplikacje PicsArt wygenerowały więcej niż 50 milionów 
pobrań. Codziennie użytkownicy pobierają je ponad 200 tys. razy. A to dopiero 
początek. Liczba opinii o PicsArt w Google Play przekracza już 700 tys., a średnia 
ocena aplikacji to 4,7.

Obecnie PicsArt każdego dnia przyciąga prawie 3 miliony unikalnych użytkowników. 
Aby korzystać z aplikacji, nie trzeba się rejestrować – użytkownicy mogą 
zapisywać zdjęcia na swoich urządzeniach lub udostępniać je w innych sieciach 
społecznościowych. Mimo to 5 milionów użytkowników ma założone konta 
w PicsArt i udostępnia zdjęcia w ramach społeczności PicsArt. Firma przygotowała 
też kilka samouczków wideo dostępnych w internecie, które pomagają 
użytkownikom doskonalić swoje umiejętności.

„Nasza społeczność jest dla nas najważniejsza” – mówi Mehrabyan. 
„Zwracamy dużą uwagę na to, jak promujemy aplikację PicsArt i jej pobieranie. 
Chcemy zapewniać użytkownikom jak najwygodniejszą obsługę – dzięki temu 
chętnie korzystają z aplikacji, a my możemy osiągać nasze cele biznesowe”.
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PicsArt – informAcje o firmie
• www.picsart.com

„cieszymy się z przychodów, 
które w 90% generuje Admob, 
i mamy model działalności, 
który się sprawdza. codziennie 
otrzymujemy propozycje od 
innych sieci reklamowych, 
ale nigdy ich nie przyjmiemy. 
nasza firma i nasi użytkownicy 
są dla nas zbyt cenni, abyśmy 
zrobili cokolwiek, co mogłoby 
podważyć ciągłość i globalny 
zasięg, które zapewnia nam 
Admob”.
Artavazd Mehrabyan, dyrektor ds. 
technologicznych i współzałożyciel 
PicsArt

Dzięki ADmob Początkujący ProDucent 
APlikAcji generuje 90% PrzychoDów 
i zAPewniA Pozytywne wrAżeniA 
użytkownikom



Admob – reklama, która zapewnia zasięg na całym świecie
Planując zarabiać na aplikacji, zespół PicsArt brał pod uwagę wielu różnych 
dostawców reklamy w aplikacjach mobilnych. Zdecydowali się jednak korzystać 
tylko z AdMob – z kilku powodów.

Po pierwsze, AdMob zapewnia bezpieczeństwo treści. Pomimo możliwości 
dostosowania filtrów w rozwiązaniach innych sieci reklamowych wyświetlały 
się czasem reklamy nietrafnych treści, np. związanych z hazardem czy randkami. 
Głównym celem firmy PicsArt było dbanie o lojalność klientów i społeczność 
obejmującą wszystkie grupy wiekowe, więc takie sytuacje były dla niej 
niedopuszczalne. AdMob umożliwia filtrowanie według odpowiedniości do wieku, 
dzięki czemu młodsi odbiorcy nie widzą nieodpowiednich treści.

Po drugie, AdMob umożliwia łatwą konfigurację pod kątem jak najmniejszej 
ingerencji w wygodę użytkowników, co jest bardzo ważne dla PicsArt. Reklamy 
banerowe AdMob wyświetlają się na 4-5 z mniej więcej 50 ekranów. AdMob 
zapewnia też przejrzystość raportowania, wyświetlając reklamy wyłącznie wtedy, 
gdy PicsArt tego chce. Poza tym PicsArt bez zastrzeżeń ufa firmie Google i jej 
zasadom.

model przychodów, który się sprawdza
AdMob zapewnia firmie PicsArt współczynnik wypełnienia na poziomie niemal 99% 
oraz niski koszt tysiąca wyświetleń (eCPM), co pozwala na stały wzrost przychodów, 
bez żadnych niespodzianek. Współczynniki klikalności reklam utrzymują się na 
poziomie 37-39%.

Poza tym AdMob działa bezproblemowo pod względem technicznym, zapewniając 
globalny zasięg wśród niezwykle zróżnicowanych odbiorców. To idealne 
rozwiązanie dla firmy PicsArt, która działa na całym świecie. „Inne sieci reklamowe 
mogą mieć większą skuteczność na bardzo zawężonych obszarach geograficznych, 
jednak AdMob nadrabia to z nawiązką, docierając z kampaniami do ogromnej liczby 
użytkowników z całego świata” – mówi Mehrabyan.

tak trzymać!
Aby utworzyć lojalną grupę odbiorców na całym świecie i zachęcić do pobierania 
aplikacji przez nowych użytkowników, firma wykorzystuje bezpłatne autoreklamy 
AdMob w aplikacjach towarzyszących, np. w aplikacji PicsArt Kaleidoscope. 
Największą popularność zapewniają jej jednak bezpośrednie polecenia oraz 
zaangażowanie długotrwałych i niezwykle lojalnych użytkowników.

Stały i przewidywalny rozwój zachęcił PicsArt do zainwestowania większości 
uzyskanych przychodów w rozwój działalności. Firma zatrudnia obecnie dziesiątki 
artystów, projektantów, redaktorów, deweloperów i testerów. Zainwestowała też 
w wyższej jakości materiały brandingowe i nieco bardziej stylowe biura.

„Być może zabrzmi to banalnie, ale my naprawdę kochamy PicsArt. Im więcej 
miłości wkładamy w naszą pracę, tym bardziej przekłada się to na lojalność 
użytkowników i liczbę wyświetleń” – mówi Mehrabyan. „Cieszymy się z przychodów, 
które w 90% generuje AdMob, i mamy model działalności, który się sprawdza. 
Codziennie otrzymujemy propozycje od innych sieci reklamowych, ale nigdy ich 
nie przyjmiemy. Nasza firma i nasi użytkownicy są dla nas zbyt cenni, abyśmy 
zrobili cokolwiek, co mogłoby podważyć ciągłość i globalny zasięg, które zapewnia 
nam AdMob”.

Co zamierzali:
•  Utworzyć zaawansowaną, ale darmową 

aplikację fotograficzną

• Rozszerzyć dystrybucję na cały świat

•  Zapewnić bezpieczeństwo treści i ich 
dopasowanie do wszystkich grup 
wiekowych

• Utworzyć bazę lojalnych użytkowników

• Zwiększyć przychody

•  Uniknąć zakłóceń technicznych 
powodowanych przez pakiet SDK sieci 
reklamowej

Co zrobili:
•  Utworzyli aplikację fotograficzną 

z bogatym zestawem funkcji podobną 
do programów na komputery

•  Zdecydowali się wyświetlać reklamy 
w aplikacjach wyłącznie za pomocą 
platformy AdMob

• Osiągnęli globalny zasięg na rynku

•  Zadbali o minimalną inwazyjność 
reklam i swobodę korzystania z aplikacji

co osiągnęli:
•  Uzyskali 50 milionów pobrań 

w Google Play

•  Wygenerowali 90% przychodów za 
pomocą AdMob

•  Utrzymali współczynniki klikalności 
na poziomie sięgającym do 40%

•  Osiągnęli status najpopularniejszej 
aplikacji fotograficznej na Androida

•  Utrzymali wzrost na poziomie 
przekraczającym 6 milionów nowych 
pobrań na miesiąc

• Zapewnili użytkownikom pozytywne 
wrażenia związane z reklamami

•  Zwiększyli liczbę pobrań głównie przez 
bezpośrednie polecenia i lojalność 
użytkowników

•  Zwiększyli zatrudnienie, odnowili biura, 
a większe przychody zainwestowali 
w rozwój firmy

w skrócie
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