
STUDI KASUS:  SOHOMOB

Sohomob Limited bermitra dengan AdMob sehingga dapat 
berkembang 3X lipat

Didirikan tahun 2011 di Hong Kong, Sohomob dikenal karena 
kesuksesan berbagai aplikasi game papan selulernya dengan 
komunitas yang menawarkan permainan game lintas platform. 

Fokus utama Sohomob awalnya adalah melibatkan pemain di pasar 
Asia Pasifik. Agar dapat berkembang, perusahaan harus mempelajari 
cara memonetisasi dan memperluas jangkauan aplikasi mereka 
dengan cara yang tidak mengganggu permainan game sosial.

Pengalaman bermain game yang berkualitas untuk 
semua
Sohomob bangga mempersembahkan game berkualitas tinggi 
kepada para penggunanya. Mereka berfokus untuk membuat game 
menjadi mudah, dengan antarmuka dan alur yang mudah dinavigasi. 
Sohomob juga menekankan pada desain game yang menarik dan 
fungsional. Game mereka menarik perhatian pemain dari seluruh 
kawasan Asia Pasifik – dengan Battle Ludo mendapatkan lebih dari 
10 juta unduhan. 

Memonetisasi kesuksesan
Sohomob Limited beralih ke AdMob untuk memanfaatkan basis 
pengguna mereka yang berkembang dan menerapkan beragam 
format iklan ke dalam game: spanduk, pengantara, dan video. 
Dengan menampilkan iklan di antara sesi, Sohomob dapat 
melibatkan pengguna tanpa mengganggu pengalaman bermain 
game. Menambahkan pengoptimalan jaringan iklan dan mediasi 
membantu memaksimalkan penghasilan untuk penempatan iklan. 
Hasilnya adalah peningkatan pendapatan total sebesar 300%.

“AdMob adalah produk yang paling komprehensif dan tepercaya di 
pasar.”
- Daniel Ho, salah satu pendiri, Sohomob

SASARAN
• Mengembangkan basis pengguna 

dan memperluas jangkauan ke 
pemirsa global

• Meningkatkan pendapatan 
dan menyempurnakan strategi 
monetisasi

• Melakukan lintas promosi aplikasi 
kepada basis pengguna yang ada

PENDEKATAN
• Menerapkan beragam format 

iklan, termasuk spanduk, 
pengantara, dan video

• Memanfaatkan mediasi dan 
pengoptimalan jaringan iklan 
minimum untuk meningkatkan hasil

• Mendorong lebih banyak 
pengguna ke aplikasi game lainnya 
dengan Iklan Internal untuk lintas 
promosi

HASIL
• Lebih dari 25 juta unduhan 

• Peningkatan pendapatan total 
sebesar 300%



Membangun momentum
Untuk mendorong kesuksesan di seluruh penawaran aplikasi, perusahaan harus melakukan lintas promosi pada 
game mereka. Menggunakan kombinasi iklan internal dan iklan internal IAP, Sohomob dapat terhubung dengan 
pemirsanya, sekaligus memperkenalkan pemirsa tersebut dengan pembelian dalam aplikasi dan aplikasi lainnya. 

Ambisi perusahaan tidak berhenti di sini. Sohomob bertekad untuk membangun komunitas game papan sosial yang 
terbesar di dunia. Mereka memasarkan beberapa aplikasi di luar pasar Asia Pasifik, dalam bahasa yang dilokalkan 
untuk menarik pencinta game papan dari seluruh dunia.
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TENTANG ADMOB
AdMob adalah platform iklan seluler terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 650.000 aplikasi di seluruh dunia. Sejak tahun 2006, 
AdMob telah membantu pengembang membangun bisnis aplikasi yang berhasil dengan berbagai format iklan, mediasi iklan, dan 
rasio pengisian terbaik. Dengan Google Analytics yang terpasang langsung pada AdMob, pengembang dapat mengukur kinerja 
aplikasi dan mengelompokkan pengguna untuk memonetisasi dengan cerdas.

Untuk informasi selengkapnya, buka:  http://www.google.com/admob

Iklan spanduk Sohomob




