
Nowe oblicze kalkulatora
Aidan Hughes i Micah Koffron pracowali w dużej firmie deweloperskiej, ale ich pasja 
do technologii i aplikacji mobilnych zdecydowała o tym, że postanowili porzucić 
dotychczasowego pracodawcę i otworzyć własną działalność. Aidan i Micah postawili 
wszystko na jedną kartę i za pieniądze ze swoich kont emerytalnych założyli nową 
firmę zajmującą się tworzeniem aplikacji: Digitalchemy.

Chociaż kilka pierwszych aplikacji nie odniosło sukcesu, nie zamierzali się poddawać. 
Nagle zwykłe zdarzenie z życia Aidana zainspirowało go do zmiany kierunku działań. 
Gdy pomagał dziesięcioletniej córce w odrabianiu pracy domowej z matematyki, 
nagle doznał olśnienia – świat potrzebuje intuicyjnej i eleganckiej aplikacji liczącej! 
On i Micah odmienili oblicze kalkulatora, tworząc wysmakowane graficznie, zabawne 
aplikacje z dużymi i czytelnymi ekranami.

Najpopularniejsza aplikacja licząca na świecie
Obecnie Digitalchemy oferuje serię kalkulatorów cyfrowych, które rozwiązują 
codzienne problemy i najzwyczajniej ułatwiają życie. Jedną z aplikacji firmy jest 
Calculator Plus, pobrany przez 10 milionów użytkowników na całym świecie. Ponad 
80 000 użytkowników przyznało aplikacji ocenę 5 gwiazdek, a dziennik „USA Today” 
umieścił ją na liście 25 aplikacji, które trzeba mieć. Wśród aplikacji firmy znajdują się 
również Fraction Calculator Plus – najpopularniejszy kalkulator ułamków, z którego 
korzystają uczniowie i studenci, rzemieślnicy, nauczyciele, kucharze i stolarze – oraz 
Artful Calculator, atrakcyjny wizualnie kalkulator na tablety, który każdego dnia 
wyświetla w tle dzieło innego artysty.

Gdy firma Digitalchemy znalazła prostą, niezwykle skuteczną strategię deweloperską, 
polegającą na tworzeniu kalkulatorów na użytek klientów na całym świecie, 
zaczęła szukać sposobu, który pozwoliłby zarabiać na tych aplikacjach, zarówno 
na urządzeniach z systemem iOS, jak i z Androidem. Aidan i Micah jako główną 
platformę reklamową wybrali Google AdMob. 

„Zdecydowaliśmy się na AdMob, ponieważ pozwalał na rozpoczęcie działań 
marketingowych w łatwy sposób na wielu platformach. Poza tym ufamy technologiom 
Google” – wyjaśnia Aidan, prezes Digitalchemy. „Duże wrażenie zrobiły na nas również 
globalny zasięg, jakość i skuteczność AdMob”.
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Digitalchemy liczy wysokie przychoDy 
dzięki kalkulatorom i GooGle admob

informacje o firmie:
• Digitalchemy LLC
• www.digitalchemy.us

Cele:
•  Uzyskanie regularnych i wysokich 

przychodów

•  Stworzenie i rozwijanie odnoszącej 
sukcesy firmy zajmującej się 
rozwijaniem aplikacji

•  Dotarcie do użytkowników na 
całym świecie

•  Zarabianie w wielu mobilnych 
sieciach reklamowych

•  Poleganie na intuicyjnym raportowaniu 
w celu zwiększenia sukcesu kampanii 
reklamowych

metoda:
•  Zaprojektowanie eleganckich 

kalkulatorów w formie aplikacji

•  Uzyskanie 13 milionów pobrań aplikacji

•  Użycie Google AdMob do zarabiania 
na aplikacjach

efekty:
•  Utworzenie rozwijającej się i odnoszącej 

sukcesy firmy tworzącej aplikacje

• Zdobycie użytkowników na całym świecie

•  Czerpanie zysków z wielu sieci 
reklamowych

•  Wykorzystanie Google Analytics 
do opracowania lepszych strategii 
reklam mobilnych

w skrÓcie

www.digitalchemy.us
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reklamy z zapośredniczeniem – czysty zysk
Płatności od Google zaczęły napływać niemal natychmiast i od tego czasu zawsze 
docierają na czas. Przychody z AdMob stanowią około jednej czwartej wszystkich 
przychodów firmy Digitalchemy. Ich wielkość znacząco wzrosła, odkąd Aidan i Micah 
zaczęli korzystać z pośrednictwa AdMob w celu kierowania reklam z wielu sieci reklam 
mobilnych. 

Zapośredniczenie AdMob zapewnia dynamiczne ustalanie stawek i bezpośrednią 
integrację z innymi sieciami reklamowymi, umożliwiając automatyczne aktualizacje 
stawek CPM. Pracownicy Digitalchemy nie muszą już samodzielnie dostosowywać 
limitów stawek, co pozwala oszczędzać czas i energię.

„Odkąd korzystamy z zapośredniczenia w AdMob, odnotowaliśmy skok przychodów 
o 30-40%” – mówi Micah, dyrektor ds. inżynierii w Digitalchemy. „AdMob oferuje 
prosty sposób współpracy z wieloma partnerami reklamowymi, by zmaksymalizować 
współczynniki wypełnienia i przychody. Sposób, w jaki AdMob automatycznie 
optymalizuje działanie w różnych sieciach reklamowych, jest zachwycający”.

Zespół jest zawsze na bieżąco – korzystając z Google Analytics w ramach platformy 
AdMob, wie, kto, gdzie i jak długo korzysta z aplikacji firmy. Aidan i Micah korzystają 
również z danych o rodzaju urządzeń, żeby decydować, czy lepiej koncentrować się na 
rozwijaniu aplikacji na tablety, czy na komórki. Analizują również dane o przywiązaniu 
użytkowników i regularności korzystania z aplikacji, na podstawie których mogą 
podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne związane z aplikacjami. 

od hobby do prosperującej firmy
Od czasu wdrożenia AdMob tworzenie aplikacji liczących stało się pracą na pełny etat 
– zaś Aidan i Micah nie są już jedynymi pracownikami firmy. Obecnie w Digitalchemy 
siedem osób zajmuje się opracowywaniem zaawansowanych kalkulatorów. 

„Dzięki AdMob mogliśmy przekształcić naszą pasję do tworzenia aplikacji w podstawę 
działalności rozwijającej się firmy, a nie tylko hobby uprawiane po godzinach” – mówi 
Aidan. „Gdyby nie regularne dochody z AdMob, nie moglibyśmy zajmować się tym na 
pełen etat”. 
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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 ich 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.

google.com/admob
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