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Aplikasi game musik ponsel cerdas Thapster sangat sukses dalam 
segala hal. Dibuat oleh Sinoze, perusahaan yang berbasis di Bangkok, 
ini merupakan aplikasi game musik seluler pertama dari Thailand 
dengan hak untuk lagu-lagu dari perusahaan rekaman terkemuka. 
Dalam lima bulan pertamanya, aplikasi ini telah diunduh sebanyak 
2,5 juta kali. 

Aplikasi populer ini tersedia gratis di Google Play Store dan Apple 
App Store. Untuk memonetisasi kesuksesannya, Sinoze kemudian 
mengandalkan iklan dalam aplikasi.  

Pada awalnya, pendapatan iklan untuk Thapster tidak dapat diprediksi, 
dan pengelolaan inventaris dilakukan secara manual sehingga proses 
tersebut menghabiskan banyak waktu. Intara Tanlamai, pendiri 
Sinoze dan pria di balik kesuksesan Thapster, meyakini bahwa AdMob 
mungkin adalah jawaban untuk masalah tersebut, dan pada bulan 
Maret 2014, dia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Dia merasa 
tidak dikecewakan. 

“AdMob memberikan rasio pengisian yang sangat tinggi – hingga 
99% pada beberapa kasus, yang tidak dapat ditandingi oleh platform 
lain,” katanya. “Dan fitur mediasi terpasang membuatnya sesuai dan 
efektif untuk mengelola iklan dari beberapa sumber permintaan 
untuk memaksimalkan hasil.”

BerkAt AdMoB, thApster sukses 
MelejitkAn pendApAtAn 

tentang sinoze
•  www.sinoze.com

• Bangkok, Thailand

•  Pembuat aplikasi game seluler, termasuk 
aplikasi game yang populer, Thapster

sasaran
•  Meningkatkan monetisasi aplikasi gratis

•  Mengurangi jam kerja karyawan yang 
dihabiskan untuk mengelola inventaris 

•  Mempertahankan tampilan dan nuansa 
premium pada aplikasi  

pendekatan
•  Mengintegrasikan AdMob ke dalam 

Thapster

•  Menggunakan Mediasi AdMob untuk 
mengelola dan menyediakan inventaris 
dari beberapa jaringan

•  Ikut menggunakan pengoptimalan 
jaringan iklan dan BPS Aktif

hasil
•  Pendapatan meningkat 68% pada bulan 

pertama penggunaan AdMob

•  Pendapatan meningkat 175% dengan 
diperkenalkannya Mediasi AdMob 

•  Penghasilan sekarang dapat diandalkan 
dan dapat diprediksi 

selAyAng pAndAng
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“Terlebih lagi, iklannya bervariasi serta formatnya berkualitas tinggi,” 
lanjutnya. “Jadi iklan yang dilihat oleh para pemain kami benar-benar 
disesuaikan dengan nuansa premium aplikasi tersebut.”

Dalam sebulan, Sinoze melihat keuntungan yang nyata. Iklan yang 
ditayangkan dari jaringan AdMob meningkatkan pendapatan sebesar 
hampir 70%, dan dengan mempertimbangkan iklan dari jaringan 
lain yang ditayangkan melalui fitur mediasi, pendapatan total 
meningkat 175%.

Seiring pendapatan yang terus meningkat, Intara bersama timnya di 
Sinoze sekarang dapat mencurahkan seluruh tenaga mereka untuk 
lebih mengembangkan Thapster dan mengerjakan proyek baru.  
“Berkat AdMob, pendapatan kami menjadi lebih besar dan lebih dapat 
diprediksi, dan bersamaan dengan itu, pengelolaan iklan menjadi 
lebih mudah dan tidak menguras waktu,” katanya. “Saya merasa 
senang sekali.”

AdMob adalah platform iklan seluler 
terkemuka, yang dipercaya oleh lebih dari 
650.000 aplikasi di seluruh dunia. Sejak 
tahun 2006, AdMob telah membantu 
pengembang untuk menumbuhkan bisnis 
aplikasi yang sukses dengan beragam format 
iklan, mediasi iklan, dan rasio pengisian 
yang terkemuka dalam industri ini. 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

tentAng AdMoB

“dengan AdMob, sekarang kami 
menghabiskan sedikit waktu 
untuk mengelola iklan dan tetap 
menghasilkan lebih banyak uang, 
membuat perusahaan kami 
berkembang dua kali lipat secepat 
yang diperkirakan.”
Intara Tanlamai,    
pendiri, Sinoze

http://www.google.com/admob

