
Mieszkający w Jordanii Ahmad Jarrar dorastał z Google. Inspirowała go firma i jej misja 
dostarczania informacji ludziom na całym świecie. Już w wieku dziewięciu lat wiedział, 
że któregoś dnia będzie chciał z nią współpracować. 

Obecnie Ahmad Jarrar jest prezesem własnej firmy, Megabit, a jej sukces w dużej mierze 
przypisuje usługom Google. Jednak droga do sukcesu nie była łatwa.

O Androidzie i o tym, jak marzenia stały się rzeczywistością

Ahmad Jarrar ukończył studia techniczne, jest doświadczonym programistą 
i projektantem aplikacji. Pracował jako deweloper na etacie, ale praca dawała 
mu coraz mniej satysfakcji. Cały swój wolny czas poświęcał na zgłębianie tajników 
rozwiązań Google na urządzenia mobilne, zwłaszcza platform Android i AdMob, 
z nadzieją, że kiedyś spełni swoje marzenia i będzie tworzyć dochodowe aplikacje 
na konto własnej firmy. Po jakimś czasie postawił na pasję i zaczął tworzyć własne 
aplikacje mobilne. Wierząc w misję Google mającą na celu wspieranie deweloperów, 
Ahmad Jarrar odszedł z pracy i zaczął tworzyć aplikacje na Androida z nadzieją, że 
dzięki Google zrealizuje swoje marzenia. 

Jego odejście z pracy wywołało falę krytyki w kręgu znajomych, którzy nie wierzyli, 
że tworzenie aplikacji pozwoli mu rozwinąć dochodowy biznes i zapewnić utrzymanie 
na odpowiednim poziomie. Ahmad Jarrar wierzył natomiast nie tylko w siebie, 
ale również w Google.

Na początku jego aplikacje odnosiły pewne sukcesy, choć nie na tyle duże, by mógł 
się z nich utrzymać. Nie poddał się jednak i w 2014 roku założył firmę Megabit. Jego 
wytrwałość przyniosła owoce – obecnie Megabit jest marką znaną na całym świecie, 
a jej aplikacja – Wallpapers for Chat – wygenerowała 4,2 miliona pobrań w zaledwie 
trzy miesiące. Firma Megabit tworzy aplikacje mobilne wyłącznie na Androida, kierując 
się inspiracją, opierając na eksperymentach i przekształcając pomysły w rzeczywistość. 
Ahmad Jarrar połączył siły ze swoim bratem, Amjadem Jarrarem, który uczestniczy 
w procesie tworzenia aplikacji, w tym projektowania interfejsu wszystkich aplikacji. 
Android zapewnia Ahmadowi Jarrarowi wszelkie potrzebne narzędzia, w tym 
możliwość przesyłania wiadomości w chmurze Google oraz platformę Google App 
Engine, a tworzenie aplikacji właśnie na platformie obsługiwanej przez Google jest dla 
niego gwarancją jakości.

Zasięg wśród odbiorców na całym świecie

Aby umocnić swoją pozycję w branży aplikacji mobilnych, firma Megabit musiała 
powiększyć bazę użytkowników. Wyzwaniem było wyjście na rynek poza rodzimą Jordanię 
i dotarcie do użytkowników z innych krajów. Opierając się wyłącznie na narzędziach 
Google, firma Megabit osiągnęła globalny sukces.  

Aplikacje firmy Megabit odnoszą megasukces 
dzięki Google
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Megabit – informacje o firmie

• www.MegaBitApps.com

Cele

• Zyskanie globalnej rozpoznawalności marki 
w branży aplikacji mobilnych

• Pozyskiwanie użytkowników na dużą skalę

• Angażowanie i utrzymywanie użytkowników

Metoda

• Zastosowanie Google Analytics do 
śledzenia aktywnych użytkowników oraz 
optymalizacja pod kątem zwiększenia 
zaangażowania użytkowników

• Zarabianie na aplikacjach tylko za pomocą 
AdMob

• Promowanie aplikacji w Google Play

• Korzystanie z przesyłania wiadomości 
w chmurze Google do wysyłania 
użytkownikom powiadomień push i 
zachęcania ich do powrotu do aplikacji

Efekty

• Pozyskanie pół miliona nowych 
użytkowników w ciągu miesiąca i 4,2 miliona 
w ciągu trzech miesięcy

• Uzyskanie 100% współczynnika wypełnienia 
od września 2013 r.

• Pięciokrotne zwiększenie przychodów od III 
kw. 2013 r.

„Uważam, że aplikacje mobilne to ogromna branża. 
Chcę dostarczać użytkownikom wysokiej jakości aplikacje, 
które będą zaspokajały ich pragnienia i potrzeby”.

Ahmad Jarrar, 
Założyciel i prezes firmy Megabit

W SKRÓCIE
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Korzystając z narzędzi tłumaczeniowych w konsoli programisty Google, szybko i łatwo 
przetłumaczyła swoje aplikacje na ponad 14 języków. Aplikacje Megabit są obecnie 
używane niemal we wszystkich krajach na świecie.

Optymalizacja aplikacji pod kątem zaangażowania użytkowników

Po uzyskaniu globalnego zasięgu i powiększeniu bazy użytkowników firma Megabit 
skoncentrowała się na ich angażowaniu i utrzymywaniu.

W 2014 roku Ahmad Jarrar wziął udział w szczycie Google dla twórców aplikacji 
mobilnych, podczas którego poznał zaawansowane funkcje Google Analytics 
pomagające budować zaangażowanie użytkowników. Po rozmowie ze swoim 
zespołem postanowił dowiedzieć się o nich więcej i je wypróbować.

Ahmad Jarrar był zaskoczony, że wdrożenie Google Analytics pozwoliło firmie Megabit 
uzyskać tak wiele cennych danych związanych z urządzeniami mobilnymi. Informacje 
o łącznej liczbie pobrań, natężeniu korzystania z aplikacji w danym momencie, 
działaniach użytkowników, przepływie między urządzeniami, miejscu rozpoczęcia 
i zakończenia korzystania z aplikacji, a także statystyki o użytkownikach w czasie 
rzeczywistym pozwoliły firmie Megabit skuteczniej optymalizować aplikacje i osiągać 
jeszcze wyższe przychody. 

Użytkownicy poświęcają coraz więcej czasu na korzystanie z aplikacji, a Ahmad Jarrar 
widział niekończące się możliwości w tworzeniu aplikacji mobilnych i zarabianiu na 
nich. „Uważam, że aplikacje mobilne to ogromna branża” – mówi. „Chcę dostarczać 
użytkownikom wysokiej jakości aplikacje, które będą zaspokajały ich pragnienia i 
potrzeby”.

Zarabianie z AdMob na całym świecie

Na początku firma Megabit dystrybuowała aplikacje, korzystając z modelu premium, 
czyli użytkownicy płacili za pobranie aplikacji. Gdy nie przyniosło to spodziewanych 
wyników, firma przeszła na model bezpłatny, który zakłada wyświetlanie reklam w 
aplikacjach. Efekty są niesamowite – w każdym miesiącu liczba użytkowników rośnie 
o ponad pół miliona, a w każdej minucie z jej aplikacji korzysta cztery tysiące osób. 
Firma Megabit zarabia na aplikacjach, wyświetlając reklamy tekstowe, graficzne i 
pełnoekranowe reklamy wideo tylko w ramach AdMob. W ciągu ostatniego półtora 
roku osiągnęła 100% współczynnik wypełnienia i pięciokrotnie zwiększyła swoje 
przychody.

Rozwój firmy i wzrost przychodów Megabit dzięki AdMob to dla Ahmada Jarrara pełnia 
szczęścia: „Megabit przykłada dużą uwagę do jakości. Wierzymy, że Google AdMob tę 
jakość nagradza. Jeżeli aplikacja jest dobra, generuje duże zyski. Dzisiejsze zarobki to 
minimum – dalej będzie tylko lepiej”.

Rozwój z Google

Pytany o wizję rozwoju firmy i udział Google w tym procesie, Ahmad Jarrar odpowiada: 
„Google to nie tylko dostawca, który jedynie [zaopatruje mnie w narzędzia]. 
Google to partner, który stale doskonali swoją ofertę. Inni dostawcy skupiają się 
przede wszystkim na zysku, podczas gdy Google ciągle opracowuje nowe rozwiązania 
i naprawdę chce poprawiać jakość naszego życia”.

AdMob to jedna z najlepszych platform 
reklam mobilnych, której zaufali twórcy 
już ponad 650 000 aplikacji na całym 
świecie. Od 2006 roku AdMob umożliwia 
deweloperom skuteczne zarabianie 
na aplikacjach dzięki multimedialnym 
formatom reklam, zapośredniczeniu i 
najlepszym w branży współczynnikom 
wypełnienia. Usługa Google Analytics 
jest wbudowana bezpośrednio w 
AdMob, dzięki czemu deweloperzy mogą 
mierzyć skuteczność aplikacji i dzielić 
użytkowników na grupy, by znajdować 
lepsze sposoby zarabiania.

Więcej informacji znajdziesz na: 
http://www.google.com/admob

ADMOB

Zarabiając na aplikacjach tylko 
za pomocą AdMob, firma 
Megabit osiągnęła niezwykłe 
wyniki – w każdym miesiącu 
liczba użytkowników 
rośnie o ponad pół miliona, 
a w każdej minucie z jej 
aplikacji korzysta cztery tysiące 
osób. Dzięki AdMob w ciągu 
ostatniego półtora roku firma 
Megabit osiągnęła 100% 
współczynnik wypełnienia 
i pięciokrotnie zwiększyła 
swoje przychody.


