
Na een enorme vraag naar rankingCoach FREE: 250.000 extra
gratis accounts gelanceerd om SMB’s te helpen

● rankingCoach stelt tot eind september 2021 , 250.000 gratis accounts beschikbaar na een
succesvolle lancering van rankingCoach FREE.

● Reactie op opmerkelijke start: 50.000 GRATIS rankingCoach-accounts zijn al met een
ongelooflijke snelheid geclaimd sinds de lancering van de gratis limite-versie.

● rankingCoach FREE 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.

Keulen, Duitsland, 07/01/2021 – SaaS-provider rankingCoach heeft officieel de lancering
aangekondigd van 250.000 extra accounts van zijn nieuwste digitale marketingtoepassing:
rankingCoach FREE, na de enorme vraag en snelle claim van de eerste gratis 50.000 accounts.
rankingCoach heeft besloten om de toenemende interesse van het bedrijfsleven te volgen en extra
accounts te lanceren voor eigenaren van kleine bedrijven en freelancers over de hele wereld. Tot eind
september 2021 zijn er 250.000 gratis accounts beschikbaar.

“We waren verbaasd over de reacties die we ontvingen op de eerste lancering van 50.000 gratis
accounts. Kleine bedrijven van over de hele wereld hebben contact met ons opgenomen om te zeggen
dat dit precies is wat ze nu nodig hebben om de boodschap te verspreiden dat ze weer open zijn voor
zaken. We zijn je zo dankbaar dat je contact met ons hebt opgenomen. Dit heeft ons het gevoel
gegeven dat we nog meer kunnen doen om terug te geven aan gemeenschappen en kleine bedrijven
om hen te helpen weer op de been te komen na deze buitengewoon moeilijke periode. Het is mij een
genoegen om de vrijgave van 250.000 extra rankingCoach GRATIS accounts aan te kondigen.”

Daniel Wette, de CEO en mede-oprichter van rankingCoach

De 250.000 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.

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


Gebruikers van rankingCoach FREE die willen werken aan aanvullende belangrijke marketinggebieden,
zoals SEO, Google Ads en lokale online, kunnen upgraden naar rankingCoach 360. Deze uitgebreide
versie voert een volledige marketingaudit uit van de website van de gebruiker en maakt een
marketingplan met click-by -klik video-tutorials; diepgaande rapportages; Google Ads Generator met
drie klikken en synchronisatie van lokale onlinegidsen, waardoor de belangrijkste informatie van een
bedrijf in een paar minuten in alle belangrijke lokale gidsen wordt geautomatiseerd.

Meld u aan voor een Limited Edition-account opt: 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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