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O aplicativo de jogo musical para smartphones Thapster é um 
grande sucesso em todos os sentidos. Criado pela empresa Sinoze, 
de Bangkok, é o primeiro aplicativo de jogo musical para dispositivos 
móveis da Tailândia com os direitos de uso de faixas das principais 
gravadoras. Nos primeiros cinco meses, ele teve 2,5 milhões de 
downloads. 

Esse aplicativo popular está disponível gratuitamente na Google 
Play Store e na Apple App Store. Para gerar receita com seu sucesso, 
a Sinoze conta com a publicidade no aplicativo.  

Inicialmente, a receita do Thapster com anúncios era imprevisível, 
e o gerenciamento do inventário era um processo manual demorado. 
Intara Tanlamai, um cofundador da Sinoze e o homem por trás do 
sucesso do Thapster, acreditou que a AdMob poderia ser a resposta 
a esses problemas. Em março de 2014, ele resolveu fazer uma tentativa. 
Ele não se decepcionou. 

“A AdMob proporciona taxas de preenchimento extremamente 
altas, em alguns casos de até 99%. As outras plataformas 
simplesmente não conseguem se igualar”, disse ele. “E o recurso de 
mediação incorporado torna conveniente e eficaz o gerenciamento 
de anúncios de várias origens de demanda para maximizar os 
resultados.”

A ADMOB TRANSFORMA O THAPSTER 
EM UM GRANDE SUCESSO DE RECEITA 

Sobre a Sinoze
•  www.sinoze.com

• Bangkok, Tailândia

•  Fabricante de aplicativos de jogos para 
dispositivos móveis, incluindo o famoso 
Thapster

Metas
•  Aumentar a monetização de aplicativos 

gratuitos

•  Reduzir as horas de trabalho gastas no 
gerenciamento do inventário 

•  Manter a aparência premium do aplicativo  

Abordagem
•  Integrar a AdMob ao Thapster

•  Usar a Mediação da AdMob para gerenciar 
e veicular inventários de várias redes

•  Ativar a Otimização da rede de anúncios 
e o CPM em tempo real

Resultados
•  68% de aumento de receita no primeiro 

mês de uso da AdMob

•  175% de aumento de receita com 
a introdução da Mediação da AdMob 

•  Agora, a receita é confiável e previsível 

VISÃO RÁPIDA
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“Além disso, os anúncios são variados, e os formatos são de alta 
qualidade”, continua. “Sendo assim, os anúncios que nossos jogadores 
visualizam combinam perfeitamente com a aparência premium 
do aplicativo.”

Em um mês, a Sinoze já via benefícios claros. Os anúncios veiculados 
a partir da rede AdMob aumentaram a receita em quase 70% e, 
levando em consideração os anúncios de outras redes veiculados 
por meio do recurso mediação, a receita total aumentou 175%.

À medida que a receita continua a crescer, Intara e sua equipe na 
Sinoze podem dedicar todas as energias ao desenvolvimento adicional 
do Thapster e ao trabalho em novos projetos. “Com a AdMob, nossa 
receita é maior e mais previsível e, ao mesmo tempo, o gerenciamento 
de anúncios é mais fácil e menos demorado”, declarou. “Eu não 
poderia estar mais feliz.”

A AdMob é a plataforma líder de publicidade 
para dispositivos móveis e tem a confiança 
de mais de 650.000 aplicativos no mundo 
todo. Desde 2006, a AdMob ajuda 
desenvolvedores a expandir empresas de 
aplicativos bem-sucedidas com formatos de 
anúncio eficientes, mediação de anúncios 
e taxas de preenchimento líderes do setor. 
Com o Google Analytics diretamente 
integrado à AdMob, os desenvolvedores 
podem avaliar o desempenho dos aplicativos 
e segmentar os usuários para gerar receita 
de forma inteligente.

• Para mais informações, acesse:  
http://www.google.com.br/admob

SOBRE A ADMOB

“Com a AdMob, nós agora usamos 
menos tempo no gerenciamento 
de anúncios e ainda recebemos 
mais receita. Assim, nossa 
empresa cresce duas vezes mais 
rápido do que nós prevíamos.”
Intara Tanlamai,    
cofundador da Sinoze


