
rankingCoach wint GDX Award voor Beste Global
Search Software Tool

Keulen, Duitsland, 24/06/2020 – rankingCoach 360, de alles-in-één digitale marketing-app voor
SMB’s, wint zijn allereerste Global Digital Excellence Award en wint de prijs voor Best Global Search
Software Tool, waar het naast verschillende andere wereldwijd bekende bedrijven voor werd
genomineerd.

Ondanks dat ze bekend stonden om hun gerespecteerde prijzen op het gebied van marketing en
zoeken en ook fantastische ceremonies over de hele wereld, moesten de organisatoren deze keer een
andere benadering van de ceremonie kiezen vanwege de aanhoudende COVID-19-pandemie. De
prijsuitreiking vond geheel virtueel plaats. De winnaars werden bekend gemaakt via livestream.
Desalniettemin werden de deelnemers uitgenodigd om dit met hun teams te vieren. 20% van alle
toegangsinkomsten werd gedoneerd aan het COVID-19 Solidarity Response Fund. rankingCoach werd
genomineerd als finalist voor 2 categorieën en werd ook genomineerd voor beste Global SEO
Software Suite.

Thomas Meierkord de COO van rankingCoach noemt het meer dan een overwinning voor
rankingCoach:

“We zijn erg blij dat we worden beloond voor ons harde werk en doorzettingsvermogen.
rankingCoach's app is gebouwd vanuit een passie voor het ondersteunen van wereldwijde SMB's en
lokale gemeenschappen. Het is ontworpen om de digitale kloof te overbruggen en SMB’s sterker te
maken, zodat ze in de toekomst kunnen blijven groeien. Die steun hebben ze nu meer dan ooit nodig.
Dit is niet alleen een overwinning voor ons, maar dit is ook de overwinning voor hen”

De juryleden van de Global Digital Excellence Awards waren ook onder de indruk van de aanpak van
rankingCoach en benadrukten het werk voor kleine bedrijven:

“We hebben enorm genoten van deze campagne. Het was een volwassen platform dat heel relevant is
en waar de bedrijven echt verteerbare acties uit kunnen voeren. Het is echt verfrissend om zo een
hulpmiddel op entry-level die ontworpen is om SMB’s te helpen. Helpen om de barrières van kleinere
bedrijven op dit gebied van hun online aanwezigheid te optimaliseren, wat meestal neerkomt op
expertise. Deze houding is absoluut een game-changer voor de digitale marketingindustrie.”

GDX Awards-jurylid Victoria Coppin, Social & Digital Director bij Popcorn PR.

rankingCoach is een cloudgebaseerde doe-het-zelf digitale marketingtoepassing die het beste van
digitale marketing combineert en geen voorkennis van het vakgebied vereist. De app is bedoeld voor
ondernemers – eigenaren van het midden- en kleinbedrijf met beperkte budgetten voor online
marketing die ook online succes willen boeken. We geven ze de tools die ze nodig hebben om een
  bloeiende online-onderneming op te bouwen, en begeleiden ze bij elke stap van hun reis met een
gepersonaliseerde roadmap voor implementatie die zich in de loop van de tijd blijft ontwikkelen.

—

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


Over rankingCoach

rankingCoach is een Doe-het-zelf digitale marketing hulpprogramma waarmee iedereen online
succesvol kan zijn – zelfs zonder een groot marketingbudget of expertise in digitale marketing.
rankingCoach biedt een verscheidenheid aan doorverkoopbare marketingoplossingen op het gebied
van SEO, listings, merkmonitoring, Google Ads en socialmediamarketing. rankingCoach is nu
beschikbaar in 32 landen en 14 talen. Opgericht in 2014 door Daniel Wette, Marius Gerdan en Thomas
Meierkord, bevindt het hoofdkantoor van het bedrijf zich in Keulen (Duitsland) met meerdere locaties
in heel Europa. De bekroonde softwareoplossingen van rankingCoach zijn geïntegreerd in de diensten
van veel bekende webhosters, CMS-, telecommunicatie- en MarTech-bedrijven. Lees meer over het
bedrijf op https://www.rankingcoach.com
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