
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH:  YODO1

Yodo1 đạt được thành công trên toàn cầu với quảng cáo xen  
kẽ video AdMob

Được thành lập vào năm 2011, nhà xuất bản trò chơi có trụ sở tại 
Trung Quốc Yodo1 giúp người dùng khám phá các trò chơi mới thú 
vị. AdMob là đối tác quan trọng trong chiến lược toàn cầu của họ.

Trải nghiệm trò chơi hàng đầu
Yodo1 tập trung vào việc khám phá, phân phối và quảng bá trò chơi 
chất lượng cao ở Trung Quốc và trên khắp thế giới.  Yodo1 nổi tiếng 
với tiêu chuẩn cao, cộng tác với hơn 60 tựa trò chơi, bao gồm cả Ski 
Safari, Cut the Rope 2 và Crossy Road. 

Để chia sẻ những trò chơi này trên toàn cầu, Yodo1 đã hợp tác với 
Google Play cho việc phân phối. Với Google Play, công ty đã có thể 
quảng bá các ứng dụng của họ vượt ra ngoài Trung Quốc và kết nối 
với đối tượng toàn cầu. Tuy nhiên, việc thúc đẩy nhận thức không 
phải là mục tiêu duy nhất của công ty - Yodo1 cũng cần một cách 
thức để kiếm tiền với quảng cáo.

Chiến lược kiếm tiền thành công
Yodo1 cần một cách thức để kiếm tiền trong khi vẫn duy trì trải 
nghiệm người dùng tích cực và danh tiếng về chất lượng. Trước hết, 
công ty đã tích hợp quảng cáo biểu ngữ vào các ứng dụng của mình. 
Kết quả đạt được đã chứng minh có triển vọng – biểu ngữ đã tăng 
doanh thu và không khiến người dùng rời bỏ ứng dụng. Yodo1 sau 
đó đã quyết định tiến xa thêm một bước và thử sử dụng các định 
dạng quảng cáo khác.

"Quảng cáo xen kẽ video của AdMod tạo định dạng thu hút và mang đến 
doanh thu cao hơn so với các quảng cáo xen kẽ khác, đó là lý do khiến 
loại quảng cáo này rất phù hợp với ứng dụng trò chơi của chúng tôi."
- Henry Fong, Giám đốc điều hành của Yodo1

MỤC TIÊU
•  Mở rộng phạm vi tiếp cận để kết 

nối với một đối tượng toàn cầu 

• Tạo trải nghiệm người dùng hấp 
dẫn và thú vị

• Tăng doanh thu trên nhiều ứng 
dung trò chơi khác nhau

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

• Phân phối trò chơi thông qua 
Google Play để tiếp cận người 
dùng trên khắp thế giới

• Triển khai quảng cáo biểu ngữ để 
thúc đẩy việc kiếm tiền hiệu quả

• Sử dụng định dạng quảng cáo xen 
kẽ để duy trì trải nghiệm người 
dùng tích cực

KẾT QUẢ
• Tăng doanh thu quảng cáo thêm 

1.450% MoM

• Đạt được eCPM cao $9,13

• Duy trì eCPM ổn định trong 
khoảng từ $7,3 đến $8,22



Tiếp theo là quảng cáo xen kẽ, bao gồm cả văn bản, hình ảnh và video. Định dạng sáng tạo này đã chứng minh được 
hiệu quả cao, xuất hiện ở các điểm ngắt tự nhiên trong trò chơi. Nhờ quảng cáo xen kẽ, Yodo1 đã truy trì được trải 
nghiệm người dùng tích cực và trải nghiệm hấp dẫn trong khi vẫn thúc đẩy doanh thu. Sau khi nhận thấy kết quả tốt 
từ quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo xen kẽ, Yodo1 đã quyết định mở rộng chiến lược quảng cáo cho tất cả trò chơi 
dành cho thiết bị di động khác. 

Gia tăng thành công với quảng cáo hiệu quả
Kết hợp thành công giữa quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo xen kẽ video của Yodo1 đã giúp tăng 1.450% MoM trong 
doanh thu quảng cáo. eCPM đã đạt đến mức cao $9,13 và giữ ổn định từ $7,3 đến $8,22, giúp duy trì tăng trưởng ổn 
định.

Nhờ AdMob, Yodo1 đã xâm nhập thành công vào thị trường toàn cầu và tiếp tục phát triển. Khi được hỏi điều gì làm 
cho AdMob tuyệt vời, Henry Fong, Giám đốc điều hành của Yodo1 đã cho biết "Quảng cáo xen kẽ video của AdMod 
tạo định dạng thu hút và mang đến doanh thu cao hơn so với các quảng cáo xen kẽ khác, đó là lý do khiến loại quảng 
cáo này rất phù hợp với ứng dụng trò chơi của chúng tôi".
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GIỚI THIỆU VỀ ADMOB
AdMob là nền tảng quảng cáo trên điện thoại di động hàng đầu, được tin cậy bởi hơn 650.000 ứng dụng trên khắp thế giới. Kể từ 
năm 2006, AdMob đã giúp các nhà phát triển phát triển doanh nghiệp ứng dụng thành công với các định dạng quảng cáo phong 
phú, dàn xếp quảng cáo và tỷ lệ lấp đầy dẫn đầu ngành. Với Google Analytics được tích hợp trực tiếp vào AdMob, các nhà phát triển 
có thể đo lường hiệu suất ứng dụng và phân khúc người dùng để kiếm tiền một cách thông minh.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào: http://www.google.com/admob


