
STUDI KASUS:  YODO1

Yodo1 meraih kesuksesan dengan pengantara video AdMob

Didirikan tahun 2011, Yodo1, penerbit game yang berbasis di China 
membantu pengguna menemukan game baru yang menarik.  
AdMob adalah mitra utama dalam strategi global mereka.

Pengalaman game terdepan
Yodo1 berfokus pada penemuan, pendistribusian, dan promosi 
game berkualitas tinggi di China dan seluruh dunia.  Yodo1 sangat 
dikenal berkat standarnya yang tinggi, dan bermitra dengan lebih 
dari 60 judul game, termasuk Ski Safari, Cut the Rope 2, dan Crossy 
Road. 

Untuk membagikan game tersebut ke seluruh dunia, Yodo1  
bermitra dengan Google Play untuk distribusinya. Dengan Google 
Play, perusahaan dapat mempromosikan aplikasinya hingga ke luar 
China dan terhubung dengan pemirsa global. Namun, mendorong 
kesadaran bukanlah satu-satunya sasaran perusahaan – Yodo1 juga 
perlu mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan iklan.

Strategi monetisasi yang berhasil
Yodo1 memerlukan cara untuk memonetisasi, sekaligus  
mempertahankan pengalaman pengguna yang positif dan  
reputasi terkait kualitasnya. Awalnya, perusahaan ini  
mengintegrasikan iklan spanduk ke dalam aplikasinya. Hasilnya  
terbukti menjanjikan – spanduk meningkatkan pendapatan dan  
tidak menurunkan jumlah pengguna. Lalu, Yodo1 memutuskan  
untuk selangkah lebih maju dan mencoba format iklan lain.

“Iklan pengantara video AdMob menghadirkan format yang menarik 
dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibanding iklan  
pengantara lainnya, menjadikannya sangat cocok dengan aplikasi  
game kami.”
- Henry Fong, CEO Yodo1

SASARAN
•  Memperluas jangkauan untuk 

terhubung dengan pemirsa global 
• Membuat pengalaman pengguna 

yang menarik dan menyenangkan
• Meningkatkan pendapatan  

di berbagai aplikasi game

PENDEKATAN
• Mendistribusikan game melalui 

Google Play untuk menjangkau 
pengguna di seluruh dunia

• Menerapkan iklan spanduk untuk 
mendorong monetisasi yang 
efektif

• Menggunakan format iklan 
pengantara untuk memastikan 
pengalaman pengguna yang 
positif

HASIL
• Meningkatkan pendapatan iklan 

sebesar 1.450% dari Bulan ke 
Bulan

• Mencapai BPSe setinggi $9,13
• Mempertahankan BPSe yang 

stabil antara $7,30 dan $8,22



Berikutnya adalah pengantara, termasuk teks, gambar, dan video. Format inovatif ini terbukti sangat efektif, muncul 
pada titik berhenti yang alami dalam game. Berkat pengantara, Yodo1 berhasil mempertahankan pengalaman  
pengguna yang positif dan menarik, sekaligus meningkatkan pendapatan. Setelah melihat hasil yang bagus dari 
spanduk dan pengantara, Yodo1 memutuskan untuk memperluas strategi iklannya ke semua game seluler lain  
miliknya. 

Membangun kesuksesan dengan iklan yang efektif
Kombinasi iklan spanduk dan pengantara video yang berhasil dari Yodo1 memberikan 1.450% kenaikan dalam 
pendapatan iklan dari Bulan ke Bulan. BPSe mencapai angka setinggi $9,13 dan tetap stabil antara $7,30 dan $8,22, 
memastikan pertumbuhan yang stabil.

Berkat AdMob, Yodo1 telah berhasil masuk ke pasar global dan terus berkembang. Ketika ditanya apa yang  
menjadikan AdMob hebat, CEO Yodo1, Henry Fong, mengatakan “Iklan pengantara video AdMob menghadirkan  
format yang menarik dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibanding iklan pengantara lainnya,  
menjadikannya sangat cocok dengan aplikasi game kami.”
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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 terdepan di industri. Dengan Google Analytics yang terpasang langsung pada AdMob, pengembang dapat 
mengukur performa aplikasi dan mengelompokkan pengguna untuk memonetisasi dengan cerdas.

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


