
rankingCoach is geïntegreerd als Full Marketing Suite in het
nummer 1 webhostingsbedrijf van het VK - 123 Reg

● rankingCoach integreert een volledige suite van digitale marketingtools voor het SMB voor
123 Reg.

● De functies voor merk- en reputatiemonitoring van concurrenten, SEO, Google Ads en lokale
vermeldingen worden gelanceerd als zelfstandige add-ons en als Full Marketing Suite.

● rankingCoach's nieuwste merkmonitorinfs-functie, "Competitor Insights", is beschikbaar met
webhosting, websitebouwer en online winkelpakketten van 123 Reg.

Keulen, Duitsland, 29/06/2021 – rankingCoach heeft de integratie afgerond van de digitale
marketingsuite voor kleine bedrijven in de diensten van het grootste webhostingbedrijf in het VK - 123
Reg. Met deze deal heeft rankingCoach een sterke reseller-partner gewonnen, waarmee ze hun
aanwezigheid in een van hun grootste en belangrijkste markten hebben vergroot. Met meer dan 20
jaar hosting, biedt 123 Reg een breed scala aan diensten: domeinen, e-mail, hosting, websitebouwer,
e-mailmarketing, SEO voor meer dan 1 miljoen Britse websites.

Met de lancering van Full Marketing Suite biedt 123 Reg nieuwe en bestaande klanten een volledig
pakket digitale marketingtools om online meer zichtbaarheid te krijgen. Eigenaren van kleine bedrijven
kunnen zelfstandige producten selecteren die worden aangedreven door rankingCoach: Competitor
Insights, Ad Builder, Search Engine Optimizer of kiezen voor de Full Marketing Suite, die al deze
functies combineert met een lokale vermeldingsfunctie om de digitale marketingsuite compeet te
maken. Dit helpt gebruikers om hun website, reputatie en de prestaties van concurrenten op internet
te volgen; om slimme Google-advertenties in 3 klikken te genereren en te lanceren; werken aan hun
SEO met stapsgewijze videozelfstudies en zorgen ervoor dat hun bedrijf wordt vermeld en
gesynchroniseerd in meer dan 30 toplokale gidsen.

“Sinds ze enkele jaren geleden voor ons lokale aanbiedingsproduct hebben gekozen, werken we met
succes samen met 123 Reg. Het is altijd ons doel geweest om hun klanten - eigenaren van kleine
bedrijven - de SEO- en advertentiefuncties van rankingCoach aan te bieden, waardoor ze gemakkelijk
meer onlineverkeer van Google kunnen krijgen. We zijn ook erg verheugd om onze innovatieve
merkbewakingsfunctie met 123 Reg te lanceren om kleine bedrijven te helpen de waarde van online
zichtbaarheid te begrijpen, hoe hun merk en concurrenten online presteren, en om elk klein bedrijf te
helpen groeien en hun online reputatie te beschermen ”

Thomas Meierkord, COO rankingCoach

rankingCoach's nieuwste app voor merkmonitoring, Competitor Insights, is nu direct beschikbaar bij
123 Reg als een gratis add-on gebundeld met al hun meest populaire pakketten, waaronder
webhosting, websitebouwer en online-shoping. De app is ontworpen om kleine bedrijven te helpen hun
zoekwoordprestaties in zoekmachines bij te houden, de zoekwoordrangschikking van hun
concurrenten en Google-advertenties te volgen. Competitor Insights biedt realtime meldingen voor

https://www.rankingcoach.com/nl-nl


beoordelingen van het bedrijf van de gebruiker. De sociale luisterfunctie zorgt ervoor dat klanten altijd
weten wat er op sociale media over hun bedrijf wordt gezegd. Het is bewezen dat partners in de
webhostingindustrie die deze nieuwe functie integreren, de klantbetrokkenheid, de levenslange
waarde vergroten en de mogelijkheden voor cross- en upselling vergroten.

Ga voor meer informatie naar: https://www.123-reg.co.uk/digital-marketing-suite/

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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