
Reinventarea calculatorului
Aidan Hughes și Micah Koffron lucrau la o companie importantă de dezvoltare de 
programe software, însă, fiind pasionați de tehnologia și aplicațiile mobile, au decis 
să își fondeze propria companie. Utilizând fonduri din conturile lor de pensie, Aidan 
și Micah și-au pus în aplicare decizia de a construi o nouă companie de dezvoltare de 
aplicații, Digitalchemy.

Cu toate că primele câteva aplicații dezvoltate de aceștia nu s-au bucurat de succes, 
ei au perseverat. Apoi, inspirat de un eveniment simplu, Aidan a decis să schimbe 
direcția. Își ajuta fiica, în vârstă de 10 ani, să își facă temele la matematică și, dintr-odată, 
și-a dat seama că lumea are nevoie de o aplicație de calculator intuitivă și elegantă. 
Împreună cu Micah, a reproiectat calculatorul, creând aplicații atractive, jucăușe, 
cu ecrane mari, ușor de citit.

Cea mai populară aplicație de calculator din lume
Digitalchemy oferă acum o serie de aplicații de calculator care rezolvă probleme de 
zi cu zi și ne simplifică viața. Printre aplicațiile companiei se numără Calculator Plus, 
calculatorul descărcat de 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Acesta a fost inclus 
în topul celor 25 de aplicații esențiale („25 Essential Apps”) de către USA Today și a primit 
peste 80.000 de recenzii de 5 stele. Portofoliul de aplicații al companiei include, de 
asemenea, Fraction Calculator Plus, cel mai important calculator pentru fracții, folosit 
de elevi, de persoanele pasionate de matlasat, de profesori, de bucătari și de tâmplari, 
și Artful Calculator, o frumoasă aplicație de calculator pentru tablete, al cărei fundal este 
oferit de câte un artist nou în fiecare zi.

După identificarea strategiei simple, dar de foarte mare succes, de a dezvolta calculatoare 
care să fie utilizate în întreaga lume, Digitalchemy a început să caute o modalitate prin 
care să genereze venit pe baza acestora pe dispozitivele iOS și Android. Aidan și Micah au 
ales Google AdMob ca platformă principală de publicitate mobilă. 

„Am ales AdMob deoarece ne-a permis să începem cu ușurință activitățile de marketing 
pe diverse platforme și deoarece avem încredere în tehnologia Google”, a declarat 
Aidan, director executiv la Digitalchemy. „De asemenea, am fost impresionați de 
acoperirea globală, de calitatea și de performanța serviciului AdMob.”
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DigitalChemy obține venit pe baza 
apliCațiilor De CalCulator Cu 
ajutorul programului google aDmob.

informații despre companie:
• Digitalchemy LLC
• www.digitalchemy.us

obiectivele:
• să obțină un venit substanțial, constant;

•  să creeze o companie de dezvoltare 
de aplicații care să se bucure de succes 
și să se dezvolte;

• să ajungă la utilizatorii din întreaga lume;

•  să genereze venit prin intermediul 
unei serii de rețele publicitare mobile;

•  să se bazeze pe rapoarte intuitive 
pentru a îmbunătăți succesul 
campaniei publicitare.

abordarea:
•  au creat aplicații de calculator elegante;

•  au înregistrat, până în prezent, 
13 milioane de descărcări ale aplicațiilor;

•  au utilizat Google AdMob pentru 
a genera venit pe baza aplicațiilor.

rezultatele:
•  au creat o companie de dezvoltare de 

aplicații care se bucură de succes și se 
dezvoltă;

•  au crescut baza globală de persoane 
interesate;

•  au sporit venitul pătrunzând în mai multe 
rețele publicitare;

•  au utilizat Google Analytics pentru 
a aborda strategii de publicitate 
mobilă mai inteligente.

pe SCurt

www.digitalchemy.us
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medierea contribuie la profit
Plățile de la Google au început să apară imediat și, de atunci, au fost primite la timp, 
în mod contant. AdMob aduce aproximativ un sfert din venitul companiei Digitalchemy, 
care a crescut semnificativ de când Aidan și Micah au început să utilizeze medierea 
AdMob pentru a administra anunțurile provenite de la mai multe rețele publicitare 
mobile. 

Medierea AdMob oferă opțiunile de licitare dinamică și de integrare directă cu alte 
rețele publicitare, permițând actualizarea automată a sumei CPM. Digitalchemy nu 
trebuie să ajusteze manual limitele de licitare, economisind astfel timp și efort.

„Am înregistrat o creștere a venitului între 30% și 40% de când am început să 
folosim medierea în AdMob”, a spus Micah, directorul departamentului de inginerie 
la Digitalchemy. „AdMob ne oferă o modalitate simplă de a colabora cu mai mulți 
parteneri de anunțuri, astfel încât să maximizăm ratele de completare și venitul. 
Modul în care AdMob efectuează optimizări automate în rețele publicitare multiple 
este fantastic.”

Echipa își menține concentrarea utilizând Google Analytics pe platforma AdMob, 
care le permite să afle cine utilizează aplicațiile, de unde provin utilizatorii și cât timp 
le folosesc. Aidan și Micah analizează, de asemenea, datele despre factori de formă, 
pentru a decide dacă să se axeze pe dezvoltarea pentru tablete sau telefoane. Aceștia 
examinează, de asemenea, datele despre fidelitate și caracterul recent pentru estimări 
comerciale care le permit să efectueze investiții mai bune în fonduri și aplicații. 

transformarea unei pasiuni într-o companie
De când au adoptat AdMob, aplicațiile de calculator au devenit un loc de muncă cu 
normă întreagă, însă nu numai pentru Aidan și Micah. În prezent, Digitalchemy are un 
personal compus din șapte angajați, hotărâți să ofere întregii lumi aplicații de calculator 
tot mai complexe. 

„AdMob ne-a ajutat să transformăm iubirea pentru aplicații într-o afacere de succes, 
fără ca aceasta să rămână doar o pasiune”, a spus Aidan. „Nu am putea face acest 
lucru cu normă întreagă fără venitul constant furnizat de AdMob.” 
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AdMob este cea mai importantă platformă 
de publicitate mobilă din lume, utilizată 
cu încredere de peste 650.000 de aplicații 
de pe mapamond. Din 2006, AdMob ajută 
dezvoltatorii să creeze afaceri de aplicații 
de succes, prin formate de anunțuri 
complexe, mediere de anunțuri și rate 
de completare competitive în domeniu. 
Întrucât serviciul Google Analytics este 
încorporat direct în AdMob, dezvoltatorii 
pot să măsoare performanța aplicațiilor și 
să segmenteze utilizatorii, generând astfel 
venit într-un mod inteligent.  
google.com/admob
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