
عندما علم Szymon Klimaszewski أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم، بدأ في البحث عن طريقة فّعالة وذكية للسيطرة على 
ضغط الدم لديه، وأراد أن تكون هذه الطريقة محمولة في يديه.

لقد كان يريد طريقة أسهل لمتابعة ضغط الدم والمؤشرات األساسية األخرى لتساعده على مراقبة ضغط الدم باستمرار، وكان يفكر في 
أن اآلخرين قد يستفيدون من هذه الطريقة أيًضا. ولقد ساعده األرق الذي كان يعاني منه ومهاراته في البرمجة في ذلك، فبدأ في إنشاء 

تطبيق في ساعات أرقه ليالً.

كان Klimaszewski يعتقد أنه توجد طريقة أفضل لحفظ قياسات ضغط الدم بدالً من استخدام مفكرة أو جدول بيانات، مثلما يفعل 
معظم الناس. فعمل على اختراع تطبيق يعمل على نظام Android app اسمه "Blood Pressure" ليساعده على حل تلك 

المشكلة. ويسمح هذا التطبيق لألشخاص بتتبع مشكالت ضغط الدم وتعديلها ووصفها وتحليلها وتصفيتها وعرضها عبر رسوم بيانية 
تفاعلية. ويمكن أن يرسل المستخدمون تلك البيانات إلكترونًيا إلى األطباء المعالجين.

Android الريادة في عالم
أراد Klimaszewski أن يكون التطبيق سهالً للغاية حيث سيكون معظم مستخدميه من كبار السن، وبعضهم ال يجيد استخدام 

التقنيات مثل اآلخرين. كما أراد أن يجعل التطبيق مجانًيا - ولكنه كان يرحب طبًعا بجني بعض األرباح كتعويض عن سهره ليالً على 
."Blood Pressure" إنشاء تطبيق

كان القرار األول يتعلق بتحديد ما إذا كان سيتم تطوير التطبيق لنظام التشغيل iOS أم Android. لكن Klimaszewski اختار 
نظام Android حيث إنه النظام األسرع نمًوا في سوق األجهزة الجّوالة، ويتوقع أن المستقبل يحمل الكثير لهذا النظام.

حتى يمكنه جني األرباح من اختراعه، لجأ Klimaszewski إلى وسيط عرض اإلعالن AdMob من Google الُمخصص 
لمطوري التطبيقات ليساعدهم على جني األرباح واإلعالن عن تطبيقاتهم. وكان تطبيق "Blood Pressure" قد ُصمم من البداية 
ليكون تطبيًقا مجانًيا ُتعرض عليه إعالنات البانر. يقول Klimaszewski "من وسط اختيارات متعددة، بدا AdMob أكثر وسائط 

عرض اإلعالنات موثوقية وثباًتا وتحقيًقا لألرباح، وهذا ما أثبتته التجارب".
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النتائج:
 أرباح تتراوح من 700 إلى 850 دوالًرا أمريكًيا في الشهر	 

 تحقيق متوسط معدل تعبئة على AdMob يصل إلى 99%	 

استمرار التكلفة الفعلية لكل ألف ظهور عند دوالر أمريكي تقريًبا	 
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            لمحة سريعة

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Klimaszewski+Szymon&hl=en
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معدل تعبئة ممتاز، ونتائج مبهرة
لقد كان حدسه صائًبا. لقد زاد متوسط معدل التعبئة باستخدام AdMob على مدار السنة السابقة عن %99. وكانت التكلفة لكل ألف 
ظهور تصل إلى دوالر أمريكي وكانت نسبة النقر إلى الظهور تبلغ %2 تقريًبا. وُيعد الحصول على أرباح مستقرة ومتوقعة مساعدة 

كبيرة في تصميم وتخطيط نموذج نشاط تجاري مستقر يناسب أحد التطبيقات، ولقد ساعد AdMob السيد Klimaszewski في 
تحقيق ذلك.

لقد أصبح Klimaszewski يربح من 700 إلى 850 دوالًرا أمريكًيا من AdMob شهرًيا، وهو دخل جيد في موطنه في بولندا. 
ولكن عمله كمصمم تطبيقات ليس هو وظيفته األساسية، ولكنه يأمل أن يصبح كذلك في المستقبل القريب، ويشعر بالثقة في أنه يسير 

على الطريق الصحيح.

 ."Leg Workout"و "Diabetes – Glucose Diary" :آخرين، هما Android أيًضا تطبيقي Klimaszewski لقد أنشأ
وبدأ في استخدام Google Analytics في تحسين انطباع المستخدم وفهم كيفية انتقال مرضى ارتفاع ضغط الدم داخل تطبيقاته 

بحيث يعمل باستمرار على تحسين تجربتهم. 

 Blood"و "Leg Workout" لقد بدأ أيًضا مؤخًرا في تجربة اإلعالنات البينية، التي ُتستخدم حالًيا في أحدث إصدار من تطبيقي
Pressure". ولجعل تلك اإلعالنات البينية أسهل ما يمكن في تطبيق "Leg Workout"، كمثال، فقد كان يعرض تلك اإلعالنات 
 Blood" مرة في كل جلسة تطبيق، أو عندما ُينهي المستخدم جميع تدريباته، أو عندما يضغط على زر اإليقاف المؤقت. وفي تطبيق
Pressure"، أصبحت اإلعالنات تظهر مرة في كل جلسة تطبيق مع تأجيل لمدة سبعة أيام بعد تثبيت التطبيق. وكانت نتيجة ذلك أن 

حقق Klimaszewski المزيد من األرباح، مع االستمرار في تحقيق انطباع مستخدم ممتع. 

يقول Klimaszewski "تزيد األرباح باستمرار مع AdMob وال ينزعج المستخدمون من تلك اإلعالنات المتطفلة - وهذان أمران 
مهمان لسعادة المطور". "ولكن هناك أمًرا آخر يجعل أي مطوّر مثلي يشعر بالسعادة، وهي سهولة استخدام AdMob. فتشغيله ال 

يستغرق أي وقت على اإلطالق".

وكان تطبيق "Blood Pressure" قد 
ُصمم من البداية ليكون تطبيًقا مجانًيا ُتعرض 

 Klimaszewski عليه إعالنات البانر. يقول
 AdMob من وسط اختيارات متعددة، بدا"
أكثر وساط عرض اإلعالنات موثوقية وثابًتا 
وتحقيًقا لألرباح، وهذا ما أثبتته التجارب".
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