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● A STRATO lançou com sucesso o marketingRadar desenvolvido pelo parceiro de longa data
em março de 2020.

● STRATO marketingRadar - primeira marca e ferramenta de monitoramento da concorrência
para PMEs no mercado de hospedagem web.

● Estudo de caso: marketingRadar impulsiona a CLV, melhora as interações com os clientes, o
upselling de produtos e o gerenciamento de rotatividade.

Colônia, Alemanha 12/10/2020 – rankingCoach publica o estudo de caso "Como cultivar a CLV com o
envolvimento do cliente". Desde 2013 o rankingCoach vem trabalhando com a STRATO, uma das
principais empresas de hospedagem do mundo, e desenvolvendo ferramentas de marketing digital
para PMEs. Em março de 2020 foi lançada uma aplicação de nível básico e de baixo preço para a
marca e os concorrentes que monitoram o marketingRadar.

"Com o STRATO marketingRadar introduzimos pela primeira vez um produto completamente
novo e revolucionário para o mercado de hospedagem e revenda", diz Thomas Meierkord,
COO do rankingCoach, "Ele permite que o proprietário da pequena empresa entre na SEO a
um preço razoável, determina o potencial de seu website e o incentiva a trabalhar
diariamente em sua presença online. Juntamente com a STRATO, analisamos as
necessidades das PMEs e lhes damos a oportunidade de se estabelecerem como marca em
um mercado altamente competitivo.".

marketingRadar é a primeira aplicação no mercado que permite às SMBs monitorar o desempenho
do marketing digital de seus negócios e sua concorrência. Oferecendo a esses clientes sua primeira
experiência com o marketing digital, com um fluxo contínuo, semelhante ao Facebook, de
informações altamente relevantes que afetam os negócios dos clientes finais e seus concorrentes.
marketingRadar envia mensagens individuais ao cliente cobrindo todos os eventos ativos e passivos
relacionados com a presença digital de seus negócios e de seus maiores concorrentes. Este
feedback constante é altamente atrativo para o usuário e cria um compromisso de longo prazo com o
produto. Devido às informações relevantes sobre os negócios dos clientes, o marketingRadar
desenvolve um relacionamento com o cliente e desencadeia o engajamento.

Cristian Boeing, CEO da Strato: “A parceria com o rankingCoach foi a jogada mais inteligente
que eu poderia ter feito no espaço SMB. Adicionar seus produtos imediatamente melhorou

https://www.rankingcoach.com/en-us


minha oferta SMB e transformou pequenas empresas em minha categoria de crescimento
mais rápido e mais lucrativa. Com o marketingRadar as chances de um usuário entrar no
sistema pelo menos uma vez por dia aumentaram em 64%.”

Principais conclusões do estudo de caso:
● 53% dos clientes, que se inscreveram no marketingRadar, subscreveram pelo menos um

outro produto de marketing digital no primeiro mês
● A interação média mensal com o cliente aumentou em mais de 400%.
● A rotatividade das ofertas de marketing digital da STRATO caiu mais de 25%.

Para mais informações, por favor leia o estudo de caso em anexo.
—

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

Sobre a STRATO
A STRATO é o provedor confiável de hospedagem web para qualquer pessoa que busque sucesso
on-line. Tornamos o alojamento web justo e simples - a um preço imbatível e sem folhos
desnecessários.
Nosso portfólio de produtos abrange desde domínios, e-mail, websites e servidores até ferramentas
de marketing online e HiDrive, o maior armazenamento em nuvem da Alemanha. Os pacotes
completos vêm com termos de contrato flexíveis, uma garantia de 30 dias de devolução do dinheiro e
nosso múltiplo serviço de atendimento ao cliente premiado.
Fundada em 1997, a STRATO é hoje um dos maiores provedores de hospedagem web do mundo, com
mais de quatro milhões de domínios e mais de dois milhões de clientes. Com cerca de 500
funcionários, a STRATO opera dois centros de dados certificados pela TÜV com mais de 70.000
servidores em Berlim e Karlsruhe. A STRATO AG faz parte do United Internet Group.
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