
rankingCoach está integrado como Full Marketing Suite
na empresa de hospedagem número 1 do Reino Unido

123 Reg

● rankingCoach integra um conjunto completo de ferramentas de marketing digital
SMB para 123 Reg.

● rankingCoach e monitoramento da reputação da concorrência, SEO, Google Ads e
listagens locais são lançados como add-ons autônomos e como Suíte Completa de
Marketing.

● O último recurso de monitoramento da marca do rankingCoach, "Insights da
Concorrência", está disponível com hospedagem na web, construtor de sites e
pacotes de lojas on-line do 123 Reg.

Colônia, Alemanha, 29/06/2021 – rankingCoach concluiu a integração do pacote de marketing digital
para pequenas empresas nos serviços da maior empresa de hospedagem web do Reino Unido - 123
Reg. Com este acordo o rankingCoach ganhou um forte parceiro revendedor, aumentando sua
presença em um de seus maiores e mais importantes mercados. Com mais de 20 anos em
hospedagem, o 123 Reg oferece uma ampla gama de serviços: domínios, e-mail, hospedagem,
construtor de websites, e-mail marketing, SEO para mais de 1 milhão de websites no Reino Unido.

Com o lançamento do Full Marketing Suite, 123 Reg está oferecendo aos clientes novos e existentes
um pacote completo de ferramentas de marketing digital para alcançar maior visibilidade on-line. Os
proprietários de pequenas empresas podem selecionar produtos autônomos alimentados pelo
rankingCoach: Competitor Insights, Ad Builder, Search Engine Optimiser ou escolher a Full Marketing
Suite, que combina todas essas características mais uma função de listagem local para completar a
suíte de marketing digital. Isto ajuda os usuários a acompanhar seu website, reputação e
desempenho dos concorrentes através da Internet; a gerar e lançar anúncios inteligentes no Google
em 3 cliques; trabalhar em seu SEO com tutoriais em vídeo passo-a-passo, e ter seus negócios
listados e sincronizados em mais de 30 diretórios locais de topo.

“Desde que eles escolheram nosso produto de listagem local há vários anos, temos
trabalhado com sucesso com o 123 Reg. Sempre foi nosso objetivo oferecer a seus clientes
- proprietários de pequenas empresas - as características de SEO e Anúncios do
rankingCoach, dando a eles o poder de ganhar facilmente mais tráfego do Google. Também
estamos muito entusiasmados em lançar nosso inovador recurso de monitoramento de
marca com o 123 Reg para ajudar as pequenas empresas a entender o valor da visibilidade
on-line, como sua marca e seus concorrentes estão se desempenhando on-line, bem como
para ajudar cada pequena empresa a crescer e proteger sua reputação on-line.”

Thomas Meierkord, COO da rankingCoach

https://www.rankingcoach.com/pt-br


rankingO último aplicativo de monitoramento de marca da revista Coach, o Competitor Insights está
agora disponível diretamente do 123 Reg como um complemento gratuito com todos os seus
pacotes mais populares, incluindo hospedagem na web, construtor de sites e loja on-line. O aplicativo
é projetado para ajudar pequenas empresas a rastrear seu desempenho de palavras-chave nos
mecanismos de busca, monitorar o ranking de palavras-chave de seus concorrentes e os anúncios do
Google. Competitor Insights offers real-time notifications for reviews of the user’s business. The
social listening feature ensures customers always know what is being said about their business on
social media. Partners in the web hosting industry who integrate this new feature are proven to grow
customer engagement, lifetime value, and increase cross and upselling opportunities.

Para mais informações, por favor, visite:

https://www.123-reg.co.uk/digital-marketing-suite/

—

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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