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Em 2009, o desenvolvedor apaixonado por jogos Kirakorn Chimkool 
(de Nakhon Ratchasima, na Tailândia), criou uma empresa chamada 
Kiragames. 

Seu aplicativo, um jogo de raciocínio de deslocamento de blocos 
chamado Unblock Me, levou duas semanas para ser criado. Simples, 
mas viciante, ele se tornou uma febre instantânea. Em cinco 
anos, o Unblock Me foi jogado por mais de 98 milhões de pessoas 
(a versão gratuita e também a paga).  

“Nós não tivemos esse nível de 
suporte e eficiência em nenhuma 
outra rede.”
Aun Taraseina,  
Chefe de operações da Kiragames

 
 
"Nós não tínhamos metas de receita específicas no começo", afirma 
Aun Taraseina, o COO da empresa, que entrou para a equipe no início 
de 2011. “Kirakorn criou o aplicativo inspirado apenas na sua paixão, 
mas logo percebeu o potencial da publicidade para gerar lucro com 
ele. Foi por isso que nos inscrevemos para a AdMob."

Desde então, a Kiragames é uma adepta entusiasta dos recursos da 
nova AdMob. Dois em especial se destacam. O primeiro foi a mediação, 
ou a capacidade de veicular anúncios de várias redes com base 
naquela que oferecer o custo por impressão mais alto. 

"A mediação foi excelente para nós", afirma Aun. "Ela nos permitiu 
maximizar a receita estimulando a competição pelo espaço do 
anúncio, além de preencher os inventários em áreas geográficas onde 
antes enfrentávamos dificuldade nas vendas." 

A segunda grande melhoria foi a introdução dos intersticiais, 
ou anúncios de tela cheia. "Com esses anúncios de tela cheia, 
dobramos nosso eCPM (custo efetivo por mil impressões), duplicando 
também nossa receita repentinamente, sem a necessidade de 
veicular mais impressões", diz Aun. “E os anúncios não atrapalham 
a experiência de jogo, como nós mesmos constatamos como 
jogadores, o que consideramos muito importante." 

KIRAGAMES AUMENTA A RECEITA EM 400% 
COM OS INTERSTICIAIS DA ADMOB

Sobre a Kiragames
•  kiragames.com

•  Nakhon Ratchasima, Tailândia

•  Desenvolvedora de jogos

Metas
•  Transformar uma paixão em uma 

empresa lucrativa

•  Gerar receita com o aplicativo de forma 
eficiente 

•  Preservar a experiência do usuário 

Abordagem
•  A mediação veicula anúncios de várias 

redes para maximizar a receita

•  Uso de formatos de alta qualidade, 
especialmente intersticiais

Resultados
•  Os intersticiais aumentaram o CPM 

(custo por mil impressões) em 100% 
e a receita em cerca de 400%

•  A mediação de intersticiais aumentou 
a receita em 125% 

•  A receita extra permite investir 
em crescimento futuro

VISÃO RÁPIDA

kiragames.com
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Chimkool também está muito satisfeito com a experiência de trabalhar 
com o Google. "O suporte que eles oferecem é realmente ótimo", 
afirma ele. "Nenhuma outra empresa fez isso por nós, trabalhando 
conosco e cuidando de nossos problemas e da nossa conta." 

A receita da Kiragames aumentou em 400% desde a adoção dos 
intersticiais. “Com isso, temos mais liberdade para investir na expansão 
da nossa empresa e patrocinar aplicativos de outros desenvolvedores 
para que possamos ajudar a publicá-los", conclui Aun. “A AdMob 
agora é o principal local para nossa estratégia empresarial.”

A AdMob é uma das maiores redes 
de publicidade líderes mundiais para 
dispositivos móveis, especializada em 
fornecer várias soluções para promoção 
de aplicativos, maximização da receita de 
anúncios e aumento do conhecimento de 
marcas em redes para dispositivos móveis. 
Um tipo de anúncio que ela oferece são 
os intersticiais: uma excelente experiência 
HTML5 fornecida no aplicativo, em pontos de 
transição naturais da experiência do usuário.

• Para mais informações, visite  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial

SOBRE ANÚNCIOS 
INTERSTICIAIS


