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W 2010 r. Mahmud Ahsan założył w Dhace w Bangladeszu firmę 
zajmującą się tworzeniem aplikacji. Sześć milionów pobrań zapewniło 
mu wiodącą pozycję wśród twórców aplikacji edukacyjnych 
i rozrywkowych na urządzenia Apple z systemem iOS. Jego 
najpopularniejszą aplikacją jest Arabic Dictionary (czyli słownik języka 
arabskiego).

W przypadku aplikacji Mahmuda duża liczba pobrań nie przekładała 
się na wysoki poziom przychodów. Użytkownikom podobały się 
darmowe aplikacje, ale niewielu płaciło za pełne wersje. Dopiero 
reklamy w aplikacjach, a w szczególności platforma AdMob, 
pozwoliły mu zarabiać na swoich produktach. „AdMob to klucz do 
sukcesu na rynku mobilnym” – twierdzi Mahmud. „W porównaniu 
z konkurencyjnymi produktami oferuje wyższy koszt tysiąca wyświetleń 
(CPM) i lepszy współczynnik wypełnienia, a poza tym wyświetla tylko 
odpowiednie reklamy”. 

„Gdybyśmy nie używali AdMob, nasze 
przychody spadłyby o 30-40%, ponieważ 
konkurencyjne rozwiązania nie są 
w stanie zapewnić porównywalnego 
wskaźnika wypełnienia”.
Mahmud Ahsan,  
niezależny twórca aplikacji mobilnych

Mahmud stale szuka nowych sposobów na zwiększanie przychodów 
z reklam, na których oparł swój model biznesowy. Gdy w 2011 r. 
pojawiła się w AdMob platforma zapośredniczenia, Mahmud od 
razu zaczął z niej korzystać. Pozwoliła mu ona wyświetlać reklamy 
pochodzące z wielu źródeł, a w pierwszej kolejności te o najwyższym 
efektywnym CPM. Wkrótce jego przychody były o 30-35% wyższe 
w porównaniu z przychodami z samej sieci AdMob. 

W listopadzie 2013 r. wprowadził do swoich wszystkich darmowych 
aplikacji reklamy pełnoekranowe. Pojawiają się one tylko raz, 
podczas otwierania aplikacji, dzięki czemu nie obniżają komfortu jej 
użytkowania. Wdrożenie tych reklam było bardzo proste, bo pobranie 
kodu i dodanie go do pierwszej aplikacji zajęło mu tylko 20 minut. 
Zmiana przyniosła doskonałe efekty. W porównaniu z reklamami 
banerowymi współczynnik klikalności (CTR) jest ponad pięć razy, 
a CPM – zazwyczaj dziesięć razy wyższy. 

GooGle AdMob zMieniA dArMową 
AplikAcję w źródło przychodów

Sylwetka Mahmuda Ahsana
•  Początkowo biuro w Dhace w 

Bangladeszu, obecnie w Malezji

•  Czołowy wydawca aplikacji edukacyjnych 
i rozrywkowych

•  Ponad 14 mln wyświetleń reklam 
miesięcznie

cele
•  Skuteczne zarabianie na darmowych 

aplikacjach

•  Wyświetlanie w aplikacjach tylko reklam, 
które nie naruszają granic etyki

•  Inwestowanie zwiększonych przychodów 
w poszerzanie oferty aplikacji

działania
•  Wdrożenie zapośredniczenia AdMob

•  Wprowadzenie formatu pełnoekranowego

•  Korzystanie z optymalizacji sieci 
reklamowej i CPM w czasie rzeczywistym 
w ramach zapośredniczenia AdMob

wyniki
•  60% przychodów jest generowanych 

przez AdMob

•  Zwiększenie przychodów o 30-35% 
dzięki zapośredniczeniu AdMob 

•  Reklama pełnoekranowa generuje 
5 x wyższy CTR i 10 x wyższy RPM 
w porównaniu z banerami

•  Wzrost przychodów o 20-30% dzięki 
optymalizacji sieci reklamowej

w Skrócie

https://itunes.apple.com/en/app/arabic-dictionary-+/id400273783?mt=8
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W 2014 r., gdy platforma zapośredniczenia została wzbogacona 
o optymalizację sieci reklamowej i CPM w czasie rzeczywistym, co dało 
wydawcom dostęp na bieżąco do wszystkich źródeł Google, przychody 
Mahmuda wzrosły o kolejne 20-30%. Ogólnie po wprowadzeniu 
reklam pełnoekranowych i zapośredniczenia jego przychody 
podwoiły się.

Dziś AdMob generuje 60% łącznych przychodów Mahmuda 
z reklam. Dzięki temu może on inwestować w ulepszanie swoich 
produktów na urządzenia z systemem iOS (w tej chwili wdraża OCR 
w aplikacjach słownikowych), tworzenie wersji aplikacji na Androida 
oraz bardziej złożonych gier. A ponieważ może prowadzić firmę, 
pracując w domu, spędza więcej czasu z żoną i synkiem. 

„AdMob ma najwyższy współczynnik wypełnienia i CPM w porównaniu 
z innymi platformami reklamowymi. polecam wszystkim 
deweloperom używanie platformy AdMob w darmowych 
aplikacjach” – mówi Mahmud.

AdMob to jedna z najlepszych platform 
reklam mobilnych, której zaufali twórcy 
ponad 650 000 aplikacji na całym 
świecie. Od 2006 roku AdMob umożliwia 
deweloperom skuteczne zarabianie na 
aplikacjach dzięki multimedialnym formatom 
reklam, zapośredniczeniu i najlepszym 
w branży współczynnikom wypełnienia. 
Usługa Google Analytics jest wbudowana 
bezpośrednio w AdMob, dzięki czemu 
deweloperzy mogą mierzyć skuteczność 
aplikacji i dzielić użytkowników na grupy, 
by znajdować lepsze sposoby generowania 
przychodów. 

• Więcej informacji:  
http://www.google.pl/admob

inforMAcje 
o AdMob

http://www.google.pl/admob

