
rankingCoach ganha o prêmio GDX de Melhor Ferramenta de Software
de Busca Global

Colônia, Alemanha, 06/24/2020 – rankingCoach 360 o All-in-One Digital Marketing App para PMEs
leva para casa seu primeiro Prêmio Global de Excelência Digital, ganhando o prêmio de Melhor
Ferramenta de Software de Busca Global, onde foi indicado entre várias outras ferramentas de busca
globais bem conhecidas.

Apesar de serem bem conhecidos por seus respeitados prêmios na área de marketing e busca e
cerimônias fantásticas ao redor do mundo, os organizadores tiveram que adotar uma abordagem
diferente para a cerimônia desta vez por causa da pandemia COVID-19 em curso. A cerimônia de
premiação foi realizada completamente virtualmente. Os vencedores foram anunciados através de
transmissão ao vivo. No entanto, os participantes foram convidados a celebrar com suas equipes.
20% de toda a receita da inscrição foi doada ao Fundo de Resposta Solidária COVID-19. rankingCoach
foi indicado como finalista para 2 categorias, sendo também indicado para o melhor SEO Global
Software Suite.

Thomas Meierkord, o COO do rankingCoach, chama isso de mais do que uma vitória para o
rankingCoach:

"Estamos extremamente felizes por sermos premiados por nosso trabalho árduo e persistência. O
aplicativo do rankingCoach é construído a partir de uma paixão por apoiar as PMEs globais e as
comunidades locais. É projetado para superar a divisão digital e fortalecer as PMEs para que elas
possam continuar a prosperar no futuro. Elas precisam desse apoio agora mais do que nunca. Por mais
que esta seja nossa vitória - esta é a vitória para eles também".

Os juízes do Global Digital Excellence Awards também ficaram impressionados com a abordagem do
rankingCoach e enfatizaram o trabalho para as pequenas empresas:

"Gostamos muito desta campanha. Foi uma plataforma madura que é altamente relevante e que
proporciona ações realmente digeríveis das quais as empresas podem tirar proveito. É realmente
refrescante ver uma ferramenta de nível básico projetada para ajudar as PMEs. Ajudando a quebrar
as barreiras das empresas menores, otimizando esta área de sua presença on-line, que normalmente
se resume à experiência. Esta entrada é definitivamente uma mudança de jogo para a indústria do
marketing digital".

GDXAwards judge Victoria Coppin, Social & Digital Director at Popcorn PR.

rankingCoach é uma aplicação de marketing digital baseada na nuvem que combina o melhor do
marketing digital e não requer nenhum conhecimento prévio do campo. O aplicativo é direcionado a
empresários - proprietários de pequenas e médias empresas com orçamentos limitados para

https://globaldigitalexcellenceawards.com/2020-winners/


marketing on-line que desejam ser um sucesso on-line. Damos a eles as ferramentas necessárias
para construir um empreendimento on-line próspero, guiando-os ao longo de cada passo de sua
jornada com um roteiro personalizado para implementação que continua a se desenvolver ao longo
do tempo.

—
Sobre a rankingCoach
rankingCoach é a suíte completa de marketing digital DIY que permite que todos tenham sucesso
online - mesmo sem um grande orçamento de marketing ou experiência em marketing digital.
rankingCoach oferece uma variedade de soluções de marketing revendível cobrindo SEO, listagens,
monitoramento de marca, anúncios do Google, marketing móvel e mídia social. rankingCoach está
agora disponível em 32 países e 14 idiomas. Fundada em 2014 por Daniel Wette, Marius Gerdan e
Thomas Meierkord, a sede da empresa está localizada em Colônia, Alemanha, com múltiplas
localidades na Europa e nos EUA. As premiadas soluções de software da empresa estão integradas
aos serviços de numerosas empresas de web hosters bem conhecidas, CMS, telecomunicações e
MarTech. Saiba mais sobre a empresa em https://www.rankingcoach.com
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