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Adjust Mở Rộng Báo Cáo Doanh Thu Quảng Cáo Lên MAX By 
AppLovin  

 

MAX bởi AppLovin vừa trở thành đối tác mới nhất của Adjust sẽ cung cấp báo cáo Doanh Thu 
Quảng Cáo giúp thay đổi cách kiếm tiền của các ứng dụng game trong năm 2020 và hơn thế 

nữa.   
 

Ngày 17 tháng 1, 2020 tại San Francisco / Berlin / Tokyo, — Adjust, công ty hàng đầu trong lĩnh vực đo 
lường vàphòng chống gian lận và an ninh mạng, đã công bố mở rộng báo cáo Doanh Thu Quảng Cáo cho 
MAX, giải pháp kiếm tiền từ mạng quảng cáo di động AppLovin. Các nhà quảng cáo làm việc với MAX hiện 
có thể đo lường được doanh thu của người dùng tương tác với quảng cáo trong ứng dụng - điều cần thiết 
để tối ưu các chiến dịch đeo bám quảng cáo (retargeting) và đo lường chính xác giá trị của người dùng 
(LTV). 
 
Quảng cáo trong ứng dụng đã trở thành một chiến lược kiếm tiền ngày càng phổ biến và đầy triển vọng 
cho các ứng dụng di động trên toàn thế giới. Dữ liệu của AppLovin cho thấy MAX mang lại mức tăng trưởng 
trung bình từ 10-30% cho Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPDAU)  và hỗ trợ tiết kiệm thời 
gian tối ưu quảng cáo một cách thủ công. 
 

Báo Cáo Doanh Thu Quảng Cáo của Adjust cho phép các nhà quảng cáo liên kết dữ liệu doanh thu quảng 
cáo và các kênh quảng cáo. Điều quan trọng là, báo cáo đo lường Giá trị trọn đời của người dùng (LTV) và 
Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) được cung cấp cho các nhà quảng cáo một cách chính 
xác và tuân thủ quyền riêng tư của người dùng. Các nhà quảng cáo có được nguồn dữ liệu chính xác hơn 
còn người dùng được hưởng lợi từ quảng cáo thông minh và cá nhân hóa tốt hơn.  
 

“Báo Cáo Doanh Thu Quảng Cáo sẽ loại bỏ những điểm mù cho các nhà quảng cáo ngày nay và cung cấp 
cho họ cái nhìn tổng thể để thúc đẩy sự tăng trưởng,” Andrey Kazakov, VP Đối Tác của Adjust cho biết. 
“Dữ liệu minh bạch và chính xác của Adjust cùng với nền tảng game chuyên nghiệp AppLovin sẽ thay đổi 
cách thức kiếm tiền từ các ứng dụng game trong năm 2020 và tương lai.” 
  
"Trước đây, các nhà phát triển chỉ có quyền truy cập tới giá trị trung bình của dữ liệu quảng cáo như LTV 
và ROAS. Từ nay , đối tác  đã tích hợp Adjust có thể nhận được dữ liệu doanh thu quảng cáo ở cấp người 
dùng một các chính xác, từ đó cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chiến lược tăng trưởng 
người dùng," Idil Canal, Tổng Giám Đốc MAX, AppLovin nhận định.  
  
Adjust đã ra mắt chức năng Báo cáo Doanh thu Quảng cáo từ năm 2019, với mục tiêu mang lại sự minh 
bạch và chính xác hơn cho ngành quảng cáo di động. Các nền tảng trung gian như ironSource và MoPub 
cũng đã tích hợp tính năng này.   
 

### 

http://www.adjust.com/
https://www.adjust.com/
https://www.applovin.com/
https://www.adjust.com/blog/announcing-user-level-ad-revenue-tracking/
https://www.ironsrc.com/
https://www.mopub.com/
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Về Adjust 
Adjust là công ty hàng đầu trong lĩnh vực đo lường di động, phòng chống gian lận và an ninh mạng. Được 
xây dựng trên cốt lõi của nền kinh tế di động và phát triển từ niềm đam mê công nghệ, công ty hiện có 16 
văn phòng đại diện trên khắp thế giới.  
 

Bằng những giải pháp marketing đơn giản hơn, thông minh hơn và an toàn hơn, Adjust cung cấp nền tảng 
cơ sở dữ liệu chính xác giúp tăng thêm sức mạnh cho nhà quảng cáo xây dựng các ứng dụng thành công 
nhất trên thế giới. Adjust là một đối tác marketing với tất cả các nền tảng lớn, và tổng cộng có hơn 30.000 
ứng dụng của các thương hiệu hàng đầu thế giới như NBC Universal, Procter & Gamble và Tencent Games 
đã triển khai các sản phẩm của Adjust nhằm bảo đảm ngân sách và cải thiện hiệu suất của họ.  

  
Gần đây, Adjust đã mua lại các công ty là Acquired.io và Unbotify để tiếp tục giúp khách hàng bảo vệ ngân 
sách của họ và cải thiện hiệu suất. Adjust cũng được tài trợ bởi một trong những vòng đầu tư lớn nhất 
năm 2019 tại Châu Âu, thu được gần 230 triệu USD. 

  
Về AppLovin  
Applovin phát triển công nghệ làm nền tảng cho rất nhiều game di động lớn trên thế giới. Từ 2012, công 
nghệ của AppLovin vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc của các sản 
phẩm game của studio đối tác và studio nội bộ. AppLovin đã mở những công nghệ này ra cho toàn bộ 
các nhà phát triển game giúp tạo nên một hệ sinh thái game di dộng mạnh mẽ hơn và mang các sản 
phẩm chất lượng tốt hơn tới người dùng mọi nơi. AppLovin có trụ sở tại Palo Alto, California và có chi 
nhánh trên toàn cầu. Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại applovin.com.  
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