
Seguindo a enorme demanda por rankingCoach FREE mais
250.000 contas grátis lançadas para ajudar as SMBs

● rankingCoach está disponibilizando 250.000 contas grátis até o final de setembro de 2021
após o lançamento bem-sucedido do rankingCoach FREE.

● Resposta a um início notável: 50.000 contas do rankingCoach FREE já foram reclamadas a
uma velocidade incrível desde o lançamento da edição limitada gratuita.

● O rankingCoach FREE oferece aos proprietários de pequenas e médias empresas tudo o que
precisam para administrar, proteger e aumentar a presença online de seus negócios,
oferecendo uma alimentação única em tempo real com as últimas percepções de negócios e
concorrência.

Colônia, Alemanha, 06/21/2021 – rankingCoach anunciou oficialmente o lançamento de 250.000
contas adicionais de seu último aplicativo de marketing digital: rankingCoach FREE, seguindo a
enorme demanda e a rápida aceitação das 50.000 contas iniciais gratuitas. rankingCoach decidiu
acompanhar o crescente interesse comercial e lançar contas adicionais para proprietários de
pequenas empresas e freelancers em todo o mundo. 250.000 contas gratuitas estarão disponíveis
até o final de setembro de 2021..

“Ficamos surpresos com a resposta que recebemos ao lançamento inicial de 50.000 contas
gratuitas. Pequenas empresas de todo o mundo entraram em contato conosco para dizer que isto é
exatamente o que elas precisam neste momento para ajudar a divulgar a mensagem de que estão
abertas para negócios novamente. Estamos muito gratos a vocês por terem nos contactado. Isto
nos fez sentir que podemos fazer ainda mais para retribuir às comunidades e às pequenas
empresas para ajudá-las a se reerguerem após este período extremamente difícil. Tenho o prazer de
anunciar o lançamento de 250.000 contas adicionais do rankingCoach FREE".

Daniel Wette, o CEO e co-fundador do rankingCoach

Os 250.000 proprietários de empresas com a edição gratuita do rankingCoach poderão monitorar o
desempenho do marketing digital de seus negócios e sua concorrência. Depois de um fácil
onboarding e um pequeno scan de seu website, o rankingCoach lhes fornece um fluxo contínuo e em
tempo real de informações para o proprietário da empresa, enviando mensagens individuais ao
usuário cobrindo os eventos online mais importantes que impactam a presença digital de sua
empresa e de seus concorrentes. Isto inclui notificações de revisões sendo publicadas em diretórios
online, atividade de mídia social, classificações de palavras-chave no Google e anúncios de
concorrentes sendo lançados para palavras-chave direcionadas pelo usuário. Tudo isso ajuda as
pequenas empresas a proteger e fazer crescer seus negócios on-line.



rankingOs usuários do rankingCoach FREE que procuram trabalhar em áreas chave de marketing
adicionais como SEO, Google Ads e diretórios locais têm a opção de atualizar para o rankingCoach
360. Esta versão expandida realiza uma auditoria de marketing completa do website do usuário e cria
um plano de marketing com tutoriais em vídeo clique-a-clique; relatórios detalhados; Gerador de
Anúncios Google com 3 cliques e sincronização de diretórios locais, automatizando as
informações-chave de uma empresa em todos os diretórios locais mais importantes em poucos
minutos.

Inscreva-se para obter uma conta de Edição Limitada em: https://www.rankingcoach.com/

—

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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