
Hesap makinesinin yeniden keşfi
Aidan Hughes ve Micah Koffron, büyük bir yazılım geliştirme şirketinde çalışıyordu 
ancak mobil teknoloji ve uygulamalara karşı büyük bir merakları vardı. Bu nedenle, 
kendi şirketlerini kurmaya karar verdiler. Aidan ve Micah, riski göze alıp emeklilik 
hesaplarındaki parayı kullanarak Digitalchemy adlı yeni bir uygulama geliştirme 
firması kurdular.

İlk birkaç uygulamaları başarıyı yakalayamasa da vazgeçmediler. Ardından, Aidan'ı 
başka bir yöne gitmeye teşvik eden basit bir şey oldu. 10 yaşındaki kızına matematik 
ödevinde yardım ederken aklına parlak bir fikir geldi: Dünyanın pratik ve şık bir hesap 
makinesi uygulamasına ihtiyacı vardı. Aidan ve Micah birlikte büyük ve kolay okunabilir 
ekranlara sahip hareketli, eğlenceli uygulamalar oluşturarak hesap makinesine yeni bir 
şekil verdiler.

Dünyanın en popüler hesap makinesi uygulaması
Digitalchemy şimdi, günlük hayattaki problemleri çözerek yaşamı kolaylaştıran bir dizi 
hesap makinesi uygulaması sunuyor. Şirketin uygulamaları arasında, dünya çapında 
10 milyon kullanıcı tarafından indirilmiş hesap makinesi olan Calculator Plus da yer 
alıyor. USA Today'in "25 Gerekli Uygulama" listesinde yer verdiği Calculator Plus, 
80.000'den fazla 5 yıldızlı yorum aldı. Şirketin uygulama portföyünde öğrenciler, terziler, 
öğretmenler, şefler ve ahşap doğramacılar tarafından kullanılan kesirlere yönelik 
1 numaralı hesap makinesi Fraction Calculator Plus ve arka planda her gün yeni bir 
ressamın resmine yer veren, tabletlere yönelik güzel bir hesap makinesi uygulaması 
Artful Calculator da yer alıyor.

Dünya çapında kullanılabilecek hesap makineleri oluşturmak gibi basit ve oldukça 
başarılı bir uygulama geliştirme stratejisi oluşturan Digitalchemy, iOS ve Android 
cihazlarda bu uygulamalardan para kazanmanın yollarını aramaya başladı. Aidan 
ve Micah, ana mobil reklamcılık platformu olarak Google AdMob'u seçti. 

Digitalchemy CEO'su Aidan şöyle diyor; "Birden çok platformda pazarlamaya 
başlamamızı kolaylaştırması ve Google teknolojisine olan güvenimiz nedeniyle AdMob'u 
seçtik. AdMob'un global kapsamından, kalitesinden ve performansından da etkilendik."
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DigitalcHemy, google aDmob İle Hesap 
maKİNesİ uygulamalariNDaN gelİr 
elDe eDİyor.
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Hedefler:
•  Düzenli ve elle tutulur miktarda gelir 

elde etmek

•  Başarılı ve büyüyen bir uygulama 
geliştirme işletmesi kurmak

• Dünya çapında kullanıcılara ulaşmak

•  Çeşitli mobil reklam ağları üzerinden para 
kazanmak

•  Reklam kampanyası başarısını iyileştirmek 
için pratik raporlardan yararlanmak

yaklaşım:
•  Şık hesap makinesi uygulamaları 

geliştirdiler

•  Bugüne kadar toplam 13 milyon indirme 
elde ettiler

•  Uygulamalardan para kazanmak için 
Google AdMob'u kullandılar

sonuçlar:
•  Başarılı ve büyüyen bir uygulama 

geliştirme işletmesi kurdular

• Global takipçiler edindiler

•  Birden çok reklam ağından yararlanarak 
kazanç elde ettiler

•  Daha akıllı mobil reklamcılık stratejileri 
oluşturmak için Google Analytics'i 
kullandılar
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uyumlulaştırma, kârı artırdı
Çok kısa bir süre içinde Google'dan ödemeler gelmeye başladı ve o zamandan beri hep 
zamanında geldi. AdMob, Digitalchemy'nin gelirinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. 
AdMob'dan elde edilen bu gelir, Aidan ve Micah birden çok mobil reklam ağından 
reklam trafiği almak için AdMob Uyumlulaştırması'nı kullanmaya başladığından beri 
önemli ölçüde arttı. 

AdMob Uyumlulaştırması, sunduğu dinamik teklif verme ve diğer reklam ağlarıyla 
doğrudan entegrasyon özellikleri sayesinde BGBM'nin otomatik olarak güncellenmesine 
olanak tanıyor. Digitalchemy'in teklif tabanlarını manuel olarak ayarlaması gerekmiyor. 
Bu da zamandan ve emekten tasarruf etmelerini sağlıyor.

Digitalchemy Mühendislik Bölümü Başkanı Micah şunları söylüyor; "AdMob'da 
uyumlulaştırmayı kullanmaya başlamamızdan bu yana gelirde %30-%40 artış elde ettik. 
AdMob, doluluk oranlarını ve geliri en üst düzeye çıkarmak için birden çok reklam iş 
ortağı ile çalışmanın basit bir yolunu sunuyor. AdMob'un birden çok reklam ağında 
otomatik optimizasyon yapma şekli mükemmel."

Ekip, AdMob platformunda Google Analytics'i kullanmaya odaklanıyor. Böylece 
uygulamaları kimlerin kullandığını, kullanıcıların nerede olduğunu ve uygulama kullanım 
sürelerini görmelerine yardımcı oluyor. Aidan ve Micah, geliştirme çalışmalarında 
tabletlere mi yoksa cep telefonlarına mı odaklamaları gerektiğine karar vermek için 
boyut ve biçim verilerini de inceliyor. Ayrıca, finansman ve uygulama yatırımı konusunda 
daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak ticari öngörüler edinmek için bağlılık 
ve yenilik verilerini de inceliyorlar. 

Hobiyi işe dönüştürme
Aidan ve Micah için hesap makinesi uygulamaları, AdMob'u kullanmaya başlamalarından 
bu yana tam zamanlı bir işe dönüştü. Üstelik, bu sadece Aidan ve Micah için geçerli 
değil. Digitalchemy'de artık dünyaya daha da kapsamlı hesap makinesi uygulamaları 
tasarlamak için çalışan yedi kişilik bir ekip var. 

Aidan şöyle diyor; "AdMob, uygulama geliştirme tutkumuzu yalnızca hobi olarak devam 
ettirmek yerine bir işe dönüştürmemize yardımcı oldu. AdMob'un sağladığı düzenli gelir 
olmasa bunu tam zamanlı olarak yapamazdık." 
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AdMob, dünya çapında 650.000'den 
fazla uygulamanın güvendiği lider mobil 
reklamcılık platformudur. Zengin reklam 
biçimleri, reklam uyumlulaştırması 
ve sektördeki en yüksek doluluk oranları 
sayesinde 2006 yılından bu yana AdMob 
geliştiricilerin başarılı uygulama işletmeleri 
oluşturmasına yardımcı olmaktadır. 
Geliştiriciler, doğrudan AdMob'a entegre 
edilmiş Google Analytics sayesinde, 
daha akıllı bir şekilde para kazanmak 
için uygulama performansını ölçebilir 
ve kullanıcıları segmentlere ayırabilir.

google.com/admob

aDmob HaKKiNDa


