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Ứng dụng trò chơi âm nhạc trên điện thoại thông minh Thapster là một 
thành công lớn trong mọi khía cạnh. Được tạo bởi công ty Sinoze có 
trụ sở tại Băng Cốc, đây là ứng dụng trò chơi âm nhạc trên điện thoại 
di động đầu tiên ở Thái Lan có bản quyền đối với các bản nhạc từ các 
công ty ghi âm lớn. Trong 5 tháng đầu tiên sau khi được phát hành, 
ứng dụng đã được tải xuống đến 2,5 triệu lần. 

Ứng dụng phổ biến này có sẵn miễn phí trên Google Play Store và 
Apple App Store. Do đó, Sinoze dựa vào quảng cáo trong ứng dụng để 
kiếm tiền từ thành công của ứng dụng này.  

Ban đầu, thu nhập từ quảng cáo cho Thapster không thể dự đoán được 
và việc quản lý khoảng không quảng cáo là một quy trình thủ công tốn 
nhiều thời gian. Intara Tanlamai, đồng sáng lập Sinoze và là người đứng 
sau thành công của Thapster, tin rằng AdMob có thể là câu trả lời cho 
các vấn đề này và vào tháng 3 năm 2014, anh đã quyết định sử dụng 
AdMob. Và anh đã không thất vọng. 

Anh cho biết: “AdMob cung cấp tỷ lệ lấp đầy cực cao – lên đến 99% 
trong một số trường hợp, mà các nền tảng khác đơn giản không thể 
phù hợp. Và tính năng hòa giải được cài sẵn giúp thuận tiện và hiệu 
quả trong việc quản lý quảng cáo từ một số nguồn cầu để tối đa 
hóa lợi nhuận.”

AdMob chuyển ThApsTer Thành MộT 
Thành công lớn về doAnh Thu 

giới thiệu về sinoze
•  www.sinoze.com

• Băng Cốc, Thái Lan

•  Công ty tạo ứng dụng trò chơi trên thiết bị 
di động, bao gồm cả ứng dụng Thapster 
phổ biến

Mục tiêu
•  Tăng cường kiếm tiền trên ứng dụng 

miễn phí

•  Giảm thời gian nhân công cho khâu quản 
lý khoảng không quảng cáo 

•  Duy trì giao diện cao cấp của ứng dụng  

phương pháp tiếp cận
•  Tích hợp AdMob vào Thapster

•  Sử dụng Hòa giải AdMob để quản lý và 
điều phối khoảng không quảng cáo từ 
nhiều mạng

•  Chọn tham gia tối ưu hóa mạng quảng cáo 
và CPM thực

Kết quả
•  Tăng doanh thu 68% trong tháng đầu tiên 

sử dụng AdMob

•  Tăng doanh thu 175% bằng cách áp dụng 
Hòa giải AdMob 

•  Bây giờ thì thu nhập đã chắc chắn và có 
thể dự đoán 

Thông Tin nhAnh
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“Còn nữa, quảng cáo rất đa dạng và định dạng có chất lượng cao”, anh 
tiếp tục. “Vì vậy, những quảng cáo mà người chơi của chúng tôi nhìn 
thấy hoàn toàn phù hợp với biểu cảm cao cấp của ứng dụng”.

Trong vòng 1 tháng, Sinoze đã thấy những lợi ích rõ ràng. Quảng cáo 
được phân phát từ mạng AdMob đã tăng doanh thu lên gần 70% và 
tính đến quảng cáo từ các mạng khác được phân phát qua tính năng 
hòa giải, tổng doanh thu đã tăng 175%.

Khi doanh thu tiếp tục tăng, Intara và nhóm của anh tại Sinoze bây 
giờ có thể dành tất cả năng lượng để phát triển Thapster hơn nữa và 
đầu tư vào các dự án mới.  Anh cho biết: “Với AdMob, doanh thu của 
chúng tôi vừa lớn hơn vừa có thể dự đoán hơn và đồng thời, việc quản 
lý quảng cáo dễ dàng hơn và ít tốn thời gian hơn. Tôi không thể hài 
lòng hơn”.

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 định dạng quảng cáo phong phú, 
hòa giải 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

giới Thiệu về AdMob

“với AdMob, giờ đây chúng tôi mất 
ít thời gian quản lý quảng cáo hơn 
mà vẫn kiếm được nhiều tiền hơn, 
đưa công ty của chúng tôi tăng 
trưởng nhanh gấp hai lần so với 
dự đoán.”
Intara Tanlamai,    
đồng sáng lập Sinoze

http://www.google.com/admob

