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Mohan Noone, nhà thần kinh học xây dựng doanh nghiệp 
ứng dụng hàng đầu từ đầu, được hỗ trợ bởi AdMob

Bác sĩ Mohan Noone, một bác sĩ thần kinh học, là người đầy tham vọng, 
nghị lực có những kỹ năng đa dạng. Anh rất quan tâm đến lập trình 
trong khi còn đi học. Ngay cả sau khi trở thành bác sĩ, nhu cầu lập trình 
vẫn thu hút sự chú ý của anh. Lấy cảm hứng từ sự phát triển nhanh của 
ngành công nghiệp ứng dụng và khả năng tiếp cận nền tảng Android, 
anh luôn tìm kiếm ý tưởng ứng dụng. 

Năm 2011, Noone đã gặp một dịch vụ cung cấp thông tin cập nhật tình 
trạng tàu theo thời gian thực. Là người sử dụng phương tiện công cộng 
hàng ngày, anh đã nhìn thấy giá trị trong dịch vụ này – và là một nhà 
phát triển, anh thậm chí đã nhìn thấy cơ hội lớn hơn trong việc đưa 
thông tin đó đến thiết bị di động. Anh đã hình dung ra một ứng dụng cho 
phép mọi người trên khắp Ấn Độ quản lý lịch trình giao thông công cộng 
của họ. Với tia lửa cảm hứng đó, Noone bắt đầu cuộc hành trình ứng 
dụng của mình với Google và AdMob.

Biến một ý tưởng thành hiện thực
Dịch vụ tình trạng tàu mà Noone thấy lần đầu tiên đã cung cấp thông 
tin hữu ích, nhưng ứng dụng không được tối ưu hóa cho thiết bị di động 
nên tải chậm và không dễ sử dụng. Đó là khi anh quyết định bắt tay tạo 
ra một ứng dụng hoạt động tốt hơn, dễ tiếp cận hơn: Indian Train Status.

Noone đã mua một chiếc điện thoại Android và một cuốn sách về cách 
phát triển cho Android để bắt đầu. Sau một vài tuần học hỏi và xây 
dựng, ứng dụng của anh đã sẵn sàng để sử dụng. Sau đó, anh đã phải 
đối mặt với một thách thức mới – đưa ứng dụng vào thị trường và tận 
dụng sự sáng tạo của mình.

“Trải nghiệm này đã làm thay đổi cuộc sống", Noone nói, "từ một người 
đam mê, chủ yếu viết ứng dụng để một vài người bạn sử dụng, giờ đây, 
tôi có một ứng dụng được sử dụng bởi hàng triệu người, hàng ngày! 
Thật không thể tin nổi... Tôi rất biết ơn AdMob đã cho tôi cơ hội này 
và đó là câu chuyện mang tính quyết định của cuộc đời tôi!"
- Mohan Noone

MỤC TIÊU
• Mở rộng quy mô để kết nối với một 

đối tượng rộng lớn hơn và thúc đẩy 
tải xuống

• Cung cấp trải nghiệm kiếm tiền tích 
cực và hấp dẫn

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
• Đặt trải nghiệm người dùng là ưu tiên 

hàng đầu, tập trung vào tính dễ sử 
dụng bằng cách giữ cho giao diện 
đơn giản và đầy đủ chức năng 

• Triển khai quảng cáo biểu ngữ, quảng 
cáo xen kẽ và quảng cáo cho cùng 
một công ty của AdMob

KẾT QUẢ
• Tăng số lượt tải xuống ứng dụng lên 

hơn 5 triệu

• Tăng doanh thu thêm 10 lần sau khi 
tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo biểu 
ngữ và tăng gấp ba doanh thu sau khi 
triển khai định dạng quảng cáo xen kẽ

• Vượt lên vị trí số một trong phân khúc 
Du lịch và địa phương vào năm 2015



Truyền đi thông điệp với Google Play
Noone đã đảm bảo ứng dụng của mình cung cấp một dịch vụ độc đáo để nổi bật giữa các ứng dụng có sẵn tương tự khác, 
cho thông tin cập nhật tình trạng tàu hỏa Ấn Độ theo thời gian thực. Anh cũng đã tập trung chủ yếu vào trải nghiệm người 
dùng, tự hỏi mình rằng anh sẽ tìm kiếm điều gì trong một ứng dụng cung cấp loại dịch vụ này. Một thành phần quan trọng 
của việc này là giao diện đơn giản, nhưng vẫn đầy đủ chức năng. Bằng việc tập trung vào tính dễ sử dụng, Noone đã giữ 
cho ứng dụng nhỏ gọn và được sắp xếp hợp lý với chỉ 390kb.

Vì anh là một người đam mê và nhà phát triển độc lập, anh chỉ có nguồn lực hạn chế để quảng cáo ứng dụng của mình. 
Lợi ích của Google dành cho các nhà phát triển như Noone là các công cụ miễn phí cũng như nền tảng mở và dễ tiếp cận. 
Noone đã đăng Indian Train Status trong cửa hàng Google Play, nơi anh đã có thể quảng cáo ứng dụng của mình đến một 
đối tượng tùy chỉnh, rộng lớn hơn nhiều. Chỉ trong 3 năm, Indian Train Status đã phát triển thành hơn 5 triệu lượt tải 
xuống và được sử dụng nhiều hơn 500k lần mỗi ngày.

"Google đã tạo ra nền kinh tế cộng tác tuyệt vời này, cung cấp rất nhiều cơ hội cho 
những ai sẵn sàng sử dụng các nền tảng của họ – để tiếp cận đối tượng toàn cầu với 
những ý tưởng của mình", anh nói.

Kiếm tiền cho sự thành công
Vài tháng sau khi phát hành, Noone đã bắt đầu tìm cách kiếm doanh thu từ ứng dụng 
phổ biến của mình. Noone đã quyết định rằng việc triển khai một loạt định dạng quảng 
cáo của AdMob sẽ rất phù hợp. Trước tiên, anh đã kết hợp quảng cáo biểu ngữ, nhưng 
đã không thành công như anh kỳ vọng. Sau khi anh chuyển vị trí quảng cáo biểu ngữ lên 
trang chủ, kết quả đã tăng vọt – tăng doanh thu thêm 10 lần.

Sau đó, Noone đã thêm quảng cáo xen kẽ vào sự kết hợp. Kết quả thật ấn tượng, doanh 
thu tăng gấp ba lần chỉ qua một đêm. Noone tin điều quan trọng không phải là hiển 
thị cho người dùng thật nhiều quảng cáo, vì vậy, anh đã quyết định không hiển thị quảng 
cáo xen kẽ trong mọi phiên. Thay vào đó, anh đã ngẫu nhiên kích hoạt việc tải quảng 
cáo, anh thấy cách này được người dùng chấp nhận rộng rãi hơn và đánh giá cao.

Leo lên vị trí số 1, nhờ AdMob
Indian Train Status đã trải qua sự tăng trưởng ấn tượng qua nhiều năm, nhờ vào sự cống hiến của Noone cho trải nghiệm 
người dùng tích cực và sự hợp tác của anh với AdMob. Indian Train Status cuối cùng đã leo lên vị trí số một trong phân 
khúc Du lịch và địa phương của Google Play vào năm 2015.

Ngày nay, Noone có hơn năm ứng dụng trên Cửa hàng Google Play, Noone sử dụng quảng cáo cho cùng một công ty của 
AdMob để quảng cáo chéo các ứng dụng mà anh cung cấp và đã liên tục thành công.
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GIỚI THIỆU VỀ ADMOB
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 các định dạng quảng cáo phong phú, dàn xếp 
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
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