
rankingCoach zdobywa nagrodę GDX za najlepsze narzędzie do
wyszukiwania globalnego

Kolonia, Niemcy, 24.06.2020 – rankingCoach 360, kompleksowa aplikacja do marketingu cyfrowego
dla małych i średnich firm, zdobywa pierwszą w historii nagrodę Global Digital Excellence Award,
zdobywając nagrodę za najlepsze narzędzie do wyszukiwania globalnego. Została nominowana
wśród kilku innych znanych globalne narzędzi do wyszukiwania.

Pomimo tego, że są dobrze znani z cenionych nagród w dziedzinie marketingu i wyszukiwania oraz
fantastycznych ceremonii na całym świecie, tym razem organizatorzy musieli przyjąć inne podejście
do ceremonii z powodu trwającej pandemii COVID-19. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się
całkowicie wirtualnie. Zwycięzcy zostali ogłoszeni za pośrednictwem transmisji na żywo. Niemniej
jednak uczestnicy zostali zaproszeni do świętowania ze swoimi zespołami. 20% wszystkich
przychodów z wpisów zostało przekazanych na COVID-19 Solidarity Response Fund. rankingCoach
został nominowany jako finalista w 2 kategoriach, a także nominowany do najlepszego globalnego
pakietu oprogramowania SEO.

Thomas Meierkord, dyrektor operacyjny rankingCoach, nazywa to czymś więcej niż zwycięstwem
rankingCoach:

„Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że zostaliśmy nagrodzeni za naszą ciężką pracę i wytrwałość.
Aplikacja rankingCoach powstała z pasji do wspierania globalnie małych i średnich firm oraz lokalnych
społeczności. Został zaprojektowany, aby zniwelować przepaść cyfrową i wzmocnić pozycję małych i
średnich firm, aby mogły dalej prosperować w przyszłości. Teraz potrzebują tego wsparcia bardziej niż
kiedykolwiek. Chociaż to jest nasza wygrana - to jest też wygrana dla nich”

Jurorzy Global Digital Excellence Awards byli również pod wrażeniem podejścia rankingCoach i
podkreślili ich pracę dla małych firm:

„Naprawdę podobała nam się ta kampania. To dojrzała platforma, która jest bardzo istotna i daje realne,
łatwo przyswajalne działania, z których mogą skorzystać firmy. To naprawdę orzeźwiające widzieć
narzędzie klasy podstawowej zaprojektowane z myślą o małych i średnich firmach. Pomoc w
przełamywaniu, optymalizując ten obszar i zwiększąjac obecność małych firm  w Internecie. A nie jest to
takie proste, gdyż  zwykle sprowadza się to do wiedzy specjalistycznej. Ten wpis zdecydowanie zmienia
zasady gry w branży marketingu cyfrowego”.

GDXAwards sędzia Victoria Coppin, Social & Digital Director w Popcorn PR.

rankingCoach to oparta na chmurze aplikacja do marketingu cyfrowego typu „zrób to sam”, która łączy
w sobie najlepsze cechy marketingu cyfrowego i nie wymaga wcześniejszej znajomości tej dziedziny.
Aplikacja skierowana jest do przedsiębiorców – właścicieli małych i średnich firm z ograniczonymi
budżetami na marketing online, którzy chcą odnieść sukces w Internecie. Dajemy im narzędzia,
których potrzebują do zbudowania dobrze prosperującego przedsiębiorstwa internetowego,
prowadząc ich na każdym etapie ich podróży za pomocą spersonalizowanego planu wdrożenia, który
rozwija się w czasie.

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


—
O rankinguCoach
rankingCoach to kompletny zestaw do samodzielnego marketingu cyfrowego, który umożliwia
każdemu odniesienie sukcesu w Internecie — nawet bez dużego budżetu marketingowego lub wiedzy
z zakresu marketingu cyfrowego. rankingCoach oferuje różnorodne rozwiązania marketingowe z
możliwością odsprzedaży, obejmujące SEO, wykazy, monitorowanie marki, Google Ads, marketing
mobilny i media społecznościowe. rankingCoach jest teraz dostępny w 32 krajach i 14 językach.
Założona w 2014 roku przez Daniela Wette, Mariusa Gerdana i Thomasa Meierkorda siedziba firmy
znajduje się w Kolonii w Niemczech z wieloma lokalizacjami w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Wielokrotnie nagradzane rozwiązania programowe firmy są zintegrowane z usługami wielu znanych
firm hostingowych, CMS, telekomunikacyjnych i MarTech. Dowiedz się więcej o firmie na
https://www.rankingcoach.com
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