
Phát minh lại ứng dụng tính toán
Aidan Hughes và Micah Koffron từng làm việc tại một công ty phát triển phần mềm lớn, 
nhưng họ có niềm đam mê đối với công nghệ và ứng dụng dành cho thiết bị di động, vì vậy, 
họ đã quyết định nghỉ việc và bắt đầu khởi nghiệp riêng. Aidan và Micah quyết tâm hành 
động bằng cách sử dụng tiền từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư vào doanh nghiệp 
phát triển ứng dụng mới, Digitalchemy.

Mặc dù một vài ứng dụng đầu tiên chưa thành công, nhưng họ vẫn nhất mực kiên trì. Sau 
đó, một động lực đơn giản đã truyền cảm hứng cho Aidan đi theo một hướng khác. Điều đó 
bắt đầu lóe lên trong tâm trí Aidan khi anh giúp cô con gái 10 tuổi của mình làm bài tập toán 
về nhà—thế giới cần một ứng dụng tính toán trực quan và súc tích. Aidan và Micah đã cùng 
nhau tạo hình lại ứng dụng tính toán, tạo ra ứng dụng nghệ thuật, vui nhộn với màn hình lớn 
dễ đọc.

Ứng dụng tính toán phổ biến nhất thế giới
Digitalchemy hiện cung cấp một loạt các ứng dụng tính toán giải quyết sự cố mỗi ngày và 
cải thiện cuộc sống hàng ngày. Các ứng dụng của công ty bao gồm Calculator Plus, ứng 
dụng tính toán được tải xuống bởi 10 triệu người dùng trên khắp thế giới. Được tạp chí 
USA Today vinh danh là một trong "25 ứng dụng thiết yếu", ứng dụng tính toán này đã nhận 
được hơn 80.000 đánh giá 5 sao. Danh mục ứng dụng của công ty cũng bao gồm Fraction 
Calculator Plus, ứng dụng tính toán số 1 dành cho phân số, được học sinh, người thu thập 
tài liệu, giáo viên, đầu bếp và thợ mộc sử dụng và Artful Calculator, một ứng dụng tính toán 
tuyệt đẹp dành cho máy tính bảng làm nổi bật nền từ một nghệ sĩ mới mỗi ngày.

Bằng cách dựa vào chiến lược phát triển ứng dụng đơn giản, thành công cao trong việc tạo 
ứng dụng tính toán để sử dụng trên khắp thế giới, Digitalchemy bắt đầu tìm cách kiếm tiền 
từ đó trên cả thiết bị iOS và Android. Aidan và Micah đã chọn Google AdMob làm nền tảng 
quảng cáo trên điện thoại di động chính của họ. 

Aidan, giám đốc điều hành của Digitalchemy cho biết: “Chúng tôi đã chọn AdMob bởi vì 
AdMob giúp chúng tôi dễ dàng bắt đầu tiếp thị trên nhiều nền tảng và chúng tôi tin tưởng 
công nghệ của Google. Chúng tôi còn ấn tượng với mức độ bao phủ toàn cầu, chất lượng 
và hiệu năng của AdMob.”
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Digitalchemy kiểm đếm DoaNh thu từ 
các ỨNg DụNg tíNh toáN với google 
aDmob.

thông tin công ty:
• Digitalchemy LLC
• www.digitalchemy.us

mục tiêu:
• Kiếm thu nhập vững chắc, đáng kể

•  Xây dựng doanh nghiệp phát triển ứng dụng 
phát triển và thành công

• Tiếp cận người dùng trên khắp thế giới

•  Kiếm tiền thông qua máy chủ lưu trữ mạng 
quảng cáo trên điện thoại di động

•  Dựa vào báo cáo trực quan để cải thiện 
thành công của chiến dịch quảng cáo

Phương pháp tiếp cận:
•  Đã tạo các ứng dụng tính toán súc tích

•  Đã đạt được tổng cộng 13 triệu lượt tải 
xuống các ứng dụng cho đến ngày hôm nay

•  Đã sử dụng Google AdMob để kiếm tiền từ 
các ứng dụng

kết quả:
•  Đã tạo dựng doanh nghiệp phát triển ứng 

dụng phát triển, thành công

• Đã phát triển trên toàn cầu

•  Đã chuyển thành vốn đầu tư bằng cách 
chạm vào nhiều mạng quảng cáo

•  Đã sử dụng Google Analytics để thúc đẩy 
chiến lược quảng cáo trên điện thoại di động 
thông minh hơn

thÔNg tiN NhaNh

www.digitalchemy.us
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hòa giải sẽ thêm vào điểm mấu chốt
Thanh toán từ Google bắt đầu đến ngay lập tức và kể từ đó thường rất đúng hạn. AdMob 
chiếm khoảng một phần tư doanh thu của Digitalchemy, đã tăng mạnh kể từ khi Aidan và 
Micah bắt đầu sử dụng hòa giải AdMob để quản lý quảng cáo từ nhiều mạng quảng cáo 
trên điện thoại di động. 

Hòa giải AdMob cung cấp tính năng đặt giá thầu động và tích hợp trực tiếp với các mạng 
quảng cáo khác, cho phép cập nhật CPM tự động. Digitalchemy không phải điều chỉnh giá 
sàn đặt giá thầu theo cách thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Micah, trưởng phòng kỹ thuật của Digitalchemy cho biết: “Doanh thu đã tăng từ 30% đến 
40% kể từ khi chúng tôi bắt đầu sử dụng hòa giải trong AdMob. AdMob cung cấp một cách 
đơn giản để làm việc với nhiều đối tác quảng cáo nhằm tối đa hóa tỷ lệ lấp đầy và doanh 
thu. Cách mà AdMob tự động tối ưu hóa trên nhiều mạng quảng cáo thật tuyệt vời.”

Nhóm luôn tập trung vào sử dụng Google Analytics trong nền tảng AdMob, giúp biết được 
ai đang sử dụng ứng dụng, họ đến từ đâu và họ sử dụng các ứng dụng đó trong bao lâu. 
Aidan và Micah cũng xem xét dữ liệu hệ số dạng để giúp họ xác định cần tập trung vào phát 
triển trên máy tính bảng hay điện thoại. Họ cũng xác định dữ liệu mức độ trung thành và lần 
truy cập gần đây cho các kế hoạch kinh doanh giúp họ thực hiện đầu tư cấp vốn và đầu tư 
ứng dụng thông minh hơn. 

biến sở thích riêng thành công việc kinh doanh
Kể từ khi sử dụng AdMob, ứng dụng tính toán đã trở thành công việc toàn thời gian—không 
chỉ đối với Aidan và Micah. Một nhân viên trong nhóm 7 người tại Digitalchemy hiện chuyên 
về cung cấp các ứng dụng tính toán phong phú hơn cho toàn thế giới. 

Aidan cho biết: “AdMob đã giúp chúng tôi biến niềm đam mê về ứng dụng của mình thành 
công việc kinh doanh phát triển, thay vì chỉ là sở thích riêng. Chúng tôi không thể làm công 
việc toàn thời gian này mà không có thu nhập vững chắc từ AdMob.” 
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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 định dạng quảng cáo phong phú, hòa giải 
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 năng ứng dụng và phân khúc người 
dùng để kiếm tiền một cách thông minh.

google.com/admob

giới thiỆu vỀ aDmob


