
Eye-opening inzichten:
rankingCoach lanceert gratis editie ter ondersteuning van

50.000 kleine bedrijven

● rankingCoach lanceert een nieuwe gratis editie van hun digitale marketing-app voor 50.000
kleine bedrijven.

● De gratis editie van rankingCoach geeft SMB-eigenaren alles wat ze nodig hebben om de
online-aanwezigheid van hun bedrijf te beheren, beschermen en uit te breiden, en biedt een
unieke realtime-feed met de nieuwste zakelijke en concurrentie-inzichten.

● Er zijn 50.000 gratis accounts vrijgegeven om kleine bedrijven te beschermen en te
ondersteunen met belangrijke digitale marketingfuncties tijdens de COVID-pandemie.

Keulen, Duitsland, 25/05/2021 – rankingCoach heeft officieel een nieuwe limited-edition gelanceerd
van zijn bekroonde digitale marketingapplicatie: rankingCoach FREE. Deze 100% gratis versie van
rankingCoach plaatst kleine bedrijven centraal in hun eigen digitale marketinguniversum. Het laat ze
zien wat er online gebeurt en wat van invloed is op hun bedrijf via sociale media, zoekmachines en
online beoordelingsplatforms - waardoor kleine bedrijven hun merk kunnen monitoren en beschermen,
en ze laten zien wat ze moeten doen om hun bedrijf online te laten groeien.

“Meer dan 500.000 kleine bedrijven hebben hun online-aanwezigheid al geoptimaliseerd met
rankingCoach. We willen ons steentje bijdragen om kleine bedrijven over de hele wereld te
ondersteunen door deze gratis limited edition-versie van rankingCoach beschikbaar te maken voor de
eerste 50.000 bedrijven die zich aanmelden op rankingCoach.com — Het is een klein teken van onze
dankbaarheid voor het geweldige werk dat het SMB elke dag doet en om hen door deze moeilijke
tijden te helpen”.

Thomas Meierkord, de mede-oprichter van rankingCoach.

De 50.000 ondernemers met de gratis editie van rankingCoach kunnen de digitale marketingprestaties
van hun bedrijf en de concurrentie volgen. Na een eenvoudige onboarding en een korte scan van hun
website, biedt rankingCoach hen een continue, Facebook-achtige stroom van informatie voor de
bedrijfseigenaar, waarbij individuele berichten naar de gebruiker worden gestuurd over de
belangrijkste online evenementen die van invloed zijn op de digitale aanwezigheid van hun bedrijf en
zijn concurrenten. Dit omvat beoordelingen die worden geplaatst op online gidsen, activiteiten op
sociale media, rangschikkingen van zoekwoorden in Google en advertenties van concurrenten die
worden gelanceerd met relevante zoekwoorden voor de gebruiker. Het helpt kleine bedrijven om hun
merk online te beschermen en in realtime geïnformeerd te worden over hun bedrijfsreputatie online.
Gebruikers van rankingCoach FREE editie kunnen 20 zoekwoorden selecteren, prestaties van 5
zoekwoorden volgen met rapportages en de online activiteiten van 3 concurrenten volgen, evenals



verbinding maken met Google Analytics en synchroniseren met Google Mijn Bedrijf-profiel in hun
browser of met behulp van de mobiele app.

Met behulp van de informatiestroom kunnen gebruikers direct aan de slag met hun digitale marketing,
wat in tijden van de COVID-pandemie belangrijker is voor lokale bedrijven dan ooit tevoren. Gebruikers
die willen werken aan aanvullende belangrijke marketinggebieden, zoals SEO, Google Ads en lokale
gidsen, hebben de mogelijkheid om te upgraden naar rankingCoach 360. Deze uitgebreide versie voert
een volledige marketingaudit uit van de website van de gebruiker en maakt een marketingplan met
klik-voor-klik video-uitleg; diepgaande rapportages; Google Ads Generator met drie klikken en
synchronisatie van lokale gidsen, waardoor de belangrijkste informatie van een bedrijf in een paar
minuten in alle belangrijke lokale online-gidsen wordt geautomatiseerd.

Meld u aan voor een Limited Edition-account op: https://www.rankingcoach.com/

—

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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