
ได้รับการจัดอันดับ “G” สำาหรับ ดีเย่ียม
สโลแกนของ PicsArt แอปภาพอนัดบั 1 บน Android ทีก่ล่าวว่า “ทีท่ีท่กุคนกลายเป็นศลิปินผูย้ิง่
ใหญ่” อธบิายหมดทกุอย่าง PicsArt เกดิขึน้จากความหงุดหงิดทีด่เูหมอืนว่าไม่มแีอปภาพฟรใีดที่
มชีดุคณุลกัษณะทีม่ปีระสทิธภิาพและมตีวัเลอืกในการแต่งภาพทีห่ลากหลาย (หน้ากาก คลปิอาร์ต 
กราฟิก กรอบ เส้นขอบ การแก้ไข และอืน่ๆ) มากกว่าแอปภาพส่วนใหญ่ นอกจากนี ้PicsArt ยงั
ต้องการทำาให้แอปภาพทีม่คีณุลกัษณะครบถ้วนนีพ้ร้อมใช้งานสำาหรบัชุมชนคนรกัการถ่ายภาพทัว่
โลก

“ตอนทีเ่ราเปิดตวัในเดอืนพฤศจกิายน 2011 นัน้ มแีอปทีม่เีครือ่งมอื 1 หรอื 2 เครือ่งมอือยูม่ากมาย 
แต่ไม่มแีอปฟรแีม้แต่แอปเดยีวทีร่วมทกุอย่างทีช่่างภาพต้องการไว้ภายในแอปเดยีว PicsArt แก้ไข
ปัญหานี ้วนันี ้เราครองตลาดในด้านการถ่ายภาพของ Android” Artavazd Mehrabyan ผูร่้วม
ก่อต้ังและประธานฝ่ายเทคโนโลยกีล่าว

การตลาดทีเ่ป็นปรากฏการณ์ระดบัโลก
วนันี ้PicsArt เป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก โดยมศีลิปิน นกัสร้างภาพเคลือ่นไหว และทมีพฒันาในประเทศที่
กว้างไกลอย่างอาร์เมเนยีและรสัเซยี และมสีำานกังานด้านกฎหมายและธรุกจิในเมอืง Mountain 
View รฐัแคลฟิอร์เนยี

PicsArt ตดิอยูใ่น 50 อนัดบัแอปฟรยีอดนยิมจาก Google Play อย่างต่อเนือ่ง และยงัสามารถ
ดาวน์โหลดได้ในทีส่ำาคญัอย่าง App Store และ Amazon.com ด้วย ด้วยการดาวน์โหลดมากกว่า 
50 ล้านครัง้ และการเตบิโตด้วยอตัราการดาวน์โหลดทีม่ากกว่า 200,000 ครัง้ต่อวนัสำาหรบัแอป
ท้ังหมด การเตบิโตของ PicsArt เพิง่จะเริม่ต้นเท่านัน้เอง บน Google Play นัน้ PicsArt ได้รบัรวีวิ
มากกว่า 700,000 ครัง้ โดยมคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่4.7

ปัจจบุนั PicsArt มผู้ีใช้ทีไ่ม่ซำา้กนัเกอืบ 3 ล้านคนต่อวนั แม้ว่าทางแอปจะไม่ได้กำาหนดให้ต้องมี
การลงทะเบยีนก่อนใช้งาน ซึง่ทำาให้ผู้ใช้สามารถบนัทกึภาพไว้ในเครือ่งหรอืแชร์บนเครอืข่าย
สงัคมอืน่ๆ ได้ง่าย แต่กม็ผู้ีใช้ถงึ 5 ล้านคนแล้วทีล่งทะเบยีนบญัชีกบั PicsArt เพือ่แชร์ภาพภายใน
ชมุชน PicsArt นอกจากนี ้บรษิทัยงันำาเสนอวดิโีอบทแนะนำาออนไลน์ทีห่ลากหลายเพือ่ช่วยให้ผูใ้ช้
มคีวามเช่ียวชาญมากขึน้

“เราหายใจเข้าออกเป็นชุมชนของเรา” Mehrabyan กล่าว “เราระมดัระวงัเกีย่วกบัวธิทีีเ่ราทำาการ
ตลาดแอป PicsArt และส่งเสรมิการดาวน์โหลดมาก เราต้องทำาให้แน่ใจว่าสิง่ทีเ่ราทำานัน้สร้าง
ประสบการณ์ทีเ่พลดิเพลนิให้แก่ผู้ใช้ ซึง่เป็นสิง่ทีท่ำาให้ผู้คนยงัคงใช้แอปของเราและสนบัสนนุเป้า
หมายทางธรุกจิของเราไปพร้อมกนัด้วย”

AdMob: ตวัเลอืกทีป่ลอดภยัสำาหรบัการโฆษณาทีค่รอบคลมุทัว่โลก
ในการเริม่ต้นสร้างรายได้จากแอป ทมี PicsArt เริม่ประเมนิผู้ให้บรกิารโฆษณาบนอปุกรณ์เคลือ่นที่
หลายราย ด้วยเหตผุลหลายอย่าง บรษิทัเลอืก AdMob เพยีงรายเดยีว

เหตุผลแรกกค็อื AdMob ให้ความปลอดภยัด้านเนือ้หา แม้ว่าทมีเทคนคิจะสามารถปรบัตวักรอง
ท่ีให้บรกิารโดยเครอืข่ายการแสดงโฆษณาอืน่ได้ แต่เนือ้หาทีไ่ม่เกีย่วข้อง เช่น โฆษณาด้านการ
พนนัหรอืการนดับอด กป็รากฏขึน้มาในบางครัง้ ซึง่ถอืเป็นผลลพัธ์ทีไ่ม่อาจยอมรบัได้สำาหรบัเป้า
หมายหลกัของ PicsArt ในการรกัษาความจงรกัภกัดขีองลกูค้าและชุมชนในทกุกลุม่อาย ุการใช้ 
AdMob ทำาให้ PicsArt สามารถกรองความเหมาะสมด้านอายเุพือ่ช่วยให้มัน่ใจได้ว่าผูช้มทีย่งัเป็น
เยาวชนจะไม่เหน็เนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสม
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เก่ียวกับ PICSART
• www.picsart.com

“เราพอใจกบัรายได้ของเราซึง่ประมาณ 
90% มาจาก AdMob และเรามโีมเดลทีม่ี
ประสทิธภิาพ เราได้รบัข้อเสนอจากเครอื
ข่ายโฆษณาอืน่ให้เปลีย่นอยูท่กุวนั แต่เรา
จะไม่มวีนัทำาเช่นนัน้ ผูใ้ช้และธรุกจิของ
เรามค่ีาเกนิกว่าทีจ่ะแนะนำาสิง่ใดทีอ่าจ
ไม่มคีวามสมำา่เสมอทีน่่าเชือ่ถอืและการ
เข้าถงึทัว่โลกอย่างที ่AdMob ม”ี
Artavazd Mehrabyan ประธานฝ่าย
เทคโนโลยแีละผูร่้วมก่อตัง้ PicsArt

ธุรกจิสำาหรับอปุกรณ์เคลือ่นทีท่ีเ่พิง่เร่ิมต้นอาศยั ADMOB 
ในการสร้างรายได้และประสบการณ์ทีด่แีก่ผู้ใช้ถงึ 90%



เหตุผลทีส่องกค็อื AdMob ช่วยให้กำาหนดค่าให้แอปรบกวนการใช้งานของผู้ใช้ให้น้อยทีส่ดุได้
ง่าย ซ่ึงเป็นอกีเป้าหมายที ่PicsArt มุง่หวงัไว้ โดยมเีพยีง 4 ถงึ 5 หน้าจอจากประมาณ 50 หน้า
จอเท่านัน้ทีจ่ะแสดงโฆษณาแบนเนอร์ของ AdMob นอกจากนี ้AdMob ยงันำาเสนอการรายงาน
อย่างโปร่งใสเพือ่รบัประกนัว่าโฆษณาจะแสดงเมือ่ PicsArt ต้องการเท่านัน้ และ PicsArt กเ็ชือ่ถอื 
Google และนโยบายของ Google โดยปรยิาย

โมเดลสร้างรายได้ทีม่ปีระสทิธภิาพ
สำาหรบั PicsArt นัน้ AdMob ให้อตัราการส่งโฆษณาเกอืบ 99% และให้ราคาต่อการแสดงผลพนั
ครัง้ (eCPM) ทีต่ำา่ ซึง่เป็นการสร้างรากฐานสำาหรบัการเตบิโตของรายได้ทีม่ัน่คงโดยไม่ต้องตกใจ
กบัค่าใช้จ่ายทีไ่ม่คาดคดิ อตัราการคลกิผ่านบนโฆษณายงัคงคงทีท่ีป่ระมาณ 37–39%

AdMob ยงัทำางานอย่างราบรืน่ในเชิงเทคนคิ และให้ความครอบคลมุทัว่โลก ซึง่เข้าถงึผูช้มทัว่โลก
ท่ีมีความหลากหลายเป็นอย่างมากได้สำาเรจ็ AdMob จงึเหมาะสมกบั PicsArt ทีม่ผีูใ้ช้เป้าหมายทัว่
โลกมาก “แม้ว่าเครอืข่ายโฆษณาบางเครอืข่ายอาจแขง็แกร่งกว่าในพืน้ทีเ่ป้าหมายตามภมูศิาสตร์ที่
เฉพาะเจาะจงมาก แต่ AdMob กช็ดเชยความสามารถนัน้ได้มากเกนิพอในการแสดงแคมเปญต่อผู้
ใช้จำานวนมากทัว่โลก” Mehrabyan กล่าว

มัน่คงอยูเ่สมอ
PicsArt ใช้โฆษณาฟรขีอง AdMob ภายในแอปทีแ่สดงร่วม เช่น แอปกล้องคาเลโดสโคปของ
บรษิทั ในการสร้างผู้ชมทีม่คีวามภกัดทีัว่โลกและกระตุน้การดาวน์โหลด อย่างไรกต็าม PicsArt ได้
รบัความนยิมผ่านการบอกปากต่อปากและการสร้างความผูกพนักบัฐานผู้ใช้ทีย่าวนานและมคีวาม
ภกัดมีากเป็นส่วนใหญ่

ด้วยการเตบิโตทีม่ัน่คงและสามารถคาดการณ์ได้ PicsArt จงึได้นำารายได้เกอืบทัง้หมดลงทนุกลบั
เข้าไปในธรุกจิ ขณะนี ้บรษิทัมศีลิปิน นกัออกแบบ ผู้ตรวจแก้ และทมีพฒันาทางเทคนคิและทดสอบ
หลายสบิคน และได้ลงทนุในสือ่ทีใ่ช้ในการสร้างแบรนด์ทีม่คีณุภาพสงูขึน้และสำานกังานด้านธรุกจิ
ท่ีมีสไตล์ขึน้เลก็น้อย

“อาจฟังดซูำา้ซาก แต่เรารกั PicsArt อย่างแท้จรงิ ดเูหมอืนว่ายิง่เรามอบความรกัให้ เรากย็ิง่ได้รบั
กลับมาในแง่ของความภกัดแีละความประทบัใจของผูใ้ช้ ” Mehrabyan กล่าว “เราพอใจกบัรายได้
ของเราซึง่ประมาณ 90% มาจาก AdMob และเรามโีมเดลทีม่ปีระสทิธภิาพ เราได้รบัข้อเสนอจาก
เครือข่ายโฆษณาอืน่ให้เปลีย่นอยูท่กุวนั แต่เราจะไม่มวีนัทำาเช่นนัน้ ผูใ้ช้และธรุกจิของเรามค่ีาเกนิ
กว่าท่ีจะแนะนำาสิง่ใดทีอ่าจไม่มคีวามสมำา่เสมอทีน่่าเชือ่ถอืและการเข้าถงึทัว่โลกอย่าง ที ่AdMob ม”ี

พวกเขาต้องการทำาอะไร:
•  สร้างแอปภาพทีม่คีณุลกัษณะครบถ้วนแต่ใช้ได้ฟรี
•  ขยายการกระจายไปทัว่โลก
•  ทำาให้แน่ใจว่าเนือ้หามคีวามปลอดภยัและเหมาะสม
•  สร้างฐานผูใ้ช้ทีม่คีวามภกัดี
•  สนับสนนุเป้าหมายด้านรายได้
•  หลีกเลีย่งข้อบกพร่องทางเทคนคิจาก SDK  

ของเครอืข่ายการแสดงโฆษณา

พวกเขาทำาอะไรไปบ้าง:
•  สร้างแอปภาพที ่“เหมอืนเดสก์ทอ็ป” สำาหรบั

อปุกรณ์เคลือ่นทีท่ีม่ชีดุคณุลกัษณะทีห่ลากหลาย
•  เลอืก AdMob เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาภายใน

แอปแต่เพยีงผูเ้ดยีว
•  ครอบคลุมตลาดโลก
•  สร้างประสบการณ์ใช้งานท่ีมโีฆษณารบกวนน้อย

ทีส่ดุและทำาให้แอปไม่มค่ีาใช้จ่าย

พวกเขาทำาอะไรสำาเรจ็ไปแล้วบ้าง:
•  มกีารดาวน์โหลด 50 ล้านครัง้บน Google Play

•  ได้รบัรายได้ 90% จาก AdMob

•  รกัษาอตัราการคลกิผ่านให้ใกล้เคยีง 40%

•  กลายเป็นแอปภาพอนัดบั 1 บน Android

•  รกัษาการเตบิโตทีม่กีารดาวน์โหลดใหม่มากกว่า  
6 ล้านครัง้ต่อเดอืน

•  รกัษาประสบการณ์ทีด่ขีองผูใ้ช้สำาหรบัโฆษณา
•  เพิม่จำานวนการดาวน์โหลดผ่านการบอกปากต่อ

ปากและความภกัดขีองผูใ้ช้เป็นหลกั
•  เพิม่ทมีงาน ยกระดบัสำานกังาน เพิม่รายได้ให้มาก

ขึน้เพือ่ลงทนุกลบัเข้าไปในการเตบิโตของบรษิทั

ภาพรวม
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