
Pewnego dnia Szymon Klimaszewski dowiedział się, że ma nadciśnienie. Postanowił 
znaleźć wydajny i skuteczny sposób, który pozwalałby je kontrolować, a przy tym mieścił 
się w dłoni.

Chciał łatwo monitorować ciśnienie krwi i inne kluczowe wskaźniki, by utrzymywać 
nadciśnienie pod kontrolą. Pomyślał, że inni też mogą tego potrzebować. Bezsenność 
i umiejętności programistyczne zadziałały na jego korzyść. Nocami zaczął pracować nad 
aplikacją.

Klimaszewski stwierdził, że musi być lepszy sposób na zapisywanie wyników pomiaru 
ciśnienia krwi niż zeszyt lub arkusz kalkulacyjny, z których korzysta większość ludzi. 
Dlatego stworzył aplikację na Androida „Ciśnienie krwi”. Aplikacja pozwala użytkownikom 
z łatwością śledzić, edytować, opisywać, analizować, filtrować i wyświetlać informacje 
związane z nadciśnieniem w postaci interaktywnych wykresów. Użytkownicy mogą nawet 
elektronicznie przesyłać swoje dane lekarzom.

Na fali popularności Androida
Klimaszewski chciał, by obsługa jego aplikacji była jak najbardziej intuicyjna, bo większość 
użytkowników to osoby starsze, które słabiej sobie radzą z posługiwaniem się nowymi 
technologiami. Chciał też, aby aplikacja była darmowa, choć jakieś zarobki stanowiłyby 
uczciwą rekompensatę za nieprzespane noce, które spędził na pracy nad aplikacją.

Najpierw musiał zdecydować, czy będzie to aplikacja na iOS czy na Androida. 
Klimaszewski wybrał Androida, który uznał za system przyszłości, ponieważ jest to 
najszybciej rozwijający się rynek mobilny.

Aby zarabiać na aplikacji, założył konto w AdMob – platformie Google dla programistów, 
która umożliwia generowanie przychodów i reklamowanie aplikacji. „Aplikacja «Ciśnienie 
krwi» miała być od początku bezpłatną aplikacją z banerami reklamowymi. Spośród 
wielu innych ofert AdMob okazał się najbardziej solidną, stabilną i opłacalną platformą” – 
wyjaśnia Klimaszewski.
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Świetny współczynnik wypełnienia, świetne rezultaty
Intuicja go nie zawiodła. W ciągu ostatniego roku średni współczynnik wypełnienia 
w AdMob wyniósł ponad 99%. Koszt tysiąca wyświetleń (eCPM) wynosił około 
1 USD, a współczynniki klikalności utrzymywały się na poziomie mniej więcej 2%. 
Stabilne i przewidywalne przychody to świetna pomoc w planowaniu i projektowaniu 
zrównoważonego modelu biznesowego dla aplikacji. Klimaszewski uzyskał je właśnie 
dzięki AdMob.

Zarabia miesięcznie 700-850 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki jest całkiem niezłą 
pensją w Polsce. Na razie nie pracuje na pełen etat jako programista aplikacji, ale 
ma nadzieję, że jest na dobrej drodze do tego i że uda mu się tym zająć w najbliższej 
przyszłości.

Klimaszewski stworzył jeszcze dwie inne aplikacje na Androida: „Cukrzyca – Dziennik 
Glukozy” i „Trening nóg”. Zaczął korzystać z Google Analytics, aby poprawić wygodę 
użytkowników i sprawdzać, w jaki sposób osoby z nadciśnieniem używają jego aplikacji, 
po to, by stale ją ulepszać. 

Ostatnio zaczął eksperymentować z reklamami pełnoekranowymi, które wykorzystuje 
obecnie w najnowszych wersjach aplikacji „Trening nóg” i „Ciśnienie krwi”. Aby reklamy 
pełnoekranowe były jak najmniej uciążliwe, w aplikacji „Trening nóg” wyświetlają się 
raz na sesję, gdy użytkownik skończy wykonywać wszystkie ćwiczenia lub gdy wciśnie 
pauzę. W aplikacji „Ciśnienie krwi” reklamy wyświetlają się raz na sesję i zaczynają się 
pojawiać po siedmiu dniach od instalacji. W rezultacie Klimaszewski może więcej zarobić, 
a użytkownicy nadal wygodnie korzystają z aplikacji. 

„Przychody z AdMob stale rosną, a użytkowników nie irytują natarczywe reklamy – 
programiście nic więcej do szczęścia nie potrzeba” – twierdzi Klimaszewski. „Kolejna 
zaleta AdMob to łatwość obsługi. Zarządzanie tą platformą zajmuje bardzo mało czasu”.

Studium przypadku  |  Szymon Klimaszewski 

„Aplikacja «ciśnienie krwi» 
miała być od początku 
bezpłatną aplikacją z banerami 
reklamowymi. spośród wielu 
innych ofert Admob okazał się 
najbardziej solidną, stabilną 
i opłacalną platformą”.
Szymon Klimaszewski


