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Minimalist Phone rakenduse käibe 
suurendamine 15x võrra



Taust ja eesmärk

TAUST
Minimalist phone on Android äpp, mis võimaldab kasutajatel vähendada nutitelefonis
veedetud aega läbi minimalistlikuma telefoni sätete. Minimalist äpi puhul on tegemist 
ühemehefirmaga Saksamaalt, kus rahastust ja suurt turunduseelarvet kasutamiseks 
polnud ning reklaamrahana tuli kasutada eelnevatel kuudelt teenitud kasumit.

EESMÄRK
Eesmärk oli suurendada käivet, jäädes samal ajal piisavalt kasumlikuks, et järgneva kuu
reklaamikulu katta. Google Ads oli üks kanalitest, mis kliendile varasemalt veidi
edu oli toonud, kuid käibed olid madalad. Klient andis meile esmaste tulemuste 
saavutamiseks kaks kuud.



Töö teostamise etapid
Edu saavutamiseks oli vaja läbi viia mitmeid tegevusi, et kampaaniad kasumlikult kasvama saada.

Tähtsamad tegevused, mis kõige rohkem kampaaniaid mõjutasid:
1) Jälgisime, et algoritmidel oleks piisavalt vabadust katsetamiseks ning eemaldasime liigsed piirangud 

panustamise strateegias.
2) Koostöös kliendiga tellisime juurde mitmeid videoid, et algoritm saaks laiendada sihtimist Youtube 

võrgustikku. Videote puhul katsetasime erinevaid lähenemisi, kasutasime erinevaid sisuloojaid ning 
õppisime, millised lähenemised paremini toimisid.

3) Kuna sihtimist mõjutavad reklaamtekstid, siis muutsime neid tihti, et läbi reklaamteksti sisestatud 
märksõnade abil sihtimist optimeerida.

4) Testisime ja muutsime äpipoes olevaid pilte, et selle kaudu suurendada äpipoodi jõudvate kasutajate 
installimise määra.

5) Testisime kliendiga hinnastust, et rohkem uusi kasutajaid maksma saada. Läbi eduka eksperimendi 
suurenes konversioonimäär pea kaks korda.

6) Testisime erinevaid panustamisstrateegiaid ja konversioonidele optimeerimist. Läbi eduka testimise 
saime kampaaniad optimeeritud nii, et kõige kasumlikumad riigid saaksid suurema osa eelarvest, 
andes samal ajal algoritmile piisavalt vabadust riikide vahel reklaamraha suunata vastavalt 
reklaamioksjonite hindadele. 



Tulemused
Peamised tulemused:
1) Igakuine installide arv ca 3600 pealt 65 500 (17x) peale
2) Igakuine käive kasvas 4.6k euro pealt 73k euro peale (15x)
3) Igakuine Google Ads eelarve suurenes ca 1k euro pealt 32k euro peale (29x)

Käibe juures tasub tähele panna, et 34% ostudest on kuuajalised paketid ja 30% aastased paketid 
(ülejäänud on eluaegsed), mis tähendab, et suur osa viimasel kuul saavutatud käibest (73k) hakkab 
järgmistel kuudel uuesti “peale tiksuma”.

Augusti reklaamikulu Google Adsis oli 32k eurot. 73k euro käibe puhul tähendab see üle kahekordset 
ROASi. Arvestades, et ühemeheäpi puhul on kulud minimaalsed, siis reklaamidelt teenitud kasum oli 
üsna kopsakas. 

Lisaks saavutasime kõrged kohad Play Store Productivity kategoorias:

USA: 42. käibelt ja 108. installide poolest

UK: 26. käibelt ja 53.* installide poolest

Canada: 18. käibelt ja 46. Installid

UK-s edastame nt: Wix, Docusign, Google Drive, Trello, Outlook Lite, MS Sharepoint, Todoist, Evernote, 

Lastpass



Ostude kasv

Kuvatõmmis Google Ads platvormilt



Installide kasv

Kuvatõmmis Google Ads platvormilt



Loomingulisus ja uuendlikkus
Masinõppe algoritmid on viimaste aastate jooksul märgatavalt efektiivsemaks muutunud 

ning masinõppe enda jaoks tööle saamine on tulemusliku turunduse üks olulisemaid 

faktoreid.  Aina enam on kadunud Google kampaaniates manuaalseid võimalusi 

kampaaniate seadistuste ja sihtimise muutmiseks. Projektis kasutatud äppkampaaniates oli 

sihtimine automatiseeritud ning meie ülesandeks oli välja nuputada ja testida, kuidas 

automatiseeritud sihtimisega kampaaniad võimalikult kasumlikuks saada. 

Tulemuslikkuse parandamiseks tuli pidevalt testida erinevaid lähenemisi ka loovlahenduste 

poolelt - olgu selleks erinevates stiilides video- ja piltreklaamide tellimine, reklaamtekstide 

muutmine,  äpipoe listingu atraktiivsemaks tegemine jpm. 



Reklaamnäited



Reklaamnäited
Kaks edukamat videoreklaami:

https://www.youtube.com/shorts/-GO9YB46avI

https://www.youtube.com/watch?v=q7qwznBq1Po

https://www.youtube.com/shorts/-GO9YB46avI
https://www.youtube.com/watch?v=q7qwznBq1Po



