
Spostrzeżenia otwierające oczy:
rankingCoach uruchamia bezpłatną edycję dla 50 000 małych

firm

● rankingCoach wprowadza nową bezpłatną edycję swojej aplikacji do marketingu cyfrowego
dla 50 000 małych firm.

● Bezpłatna edycja rankingCoach zapewnia właścicielom małych i średnich firm wszystko,
czego potrzebują do zarządzania, ochrony i rozwijania obecności swojej firmy w Internecie.
Oferuje unikalny kanał w czasie rzeczywistym zawierający najnowsze informacje o biznesie i
konkurencji.

● Wydano 50 000 darmowych kont, aby chronić i wspierać małe firmy za pomocą kluczowych
funkcji marketingu cyfrowego podczas pandemii COVID i nie tylko.

Kolonia, Niemcy, 25.05.2021 r. – rankingCoach oficjalnie uruchomił nową limitowaną edycję
wielokrotnie nagradzanej aplikacji do marketingu cyfrowego: rankingCoach FREE. Ta w 100%
darmowa wersja rankingCoach stawia małe firmy w centrum ich własnego świata marketingu
cyfrowego. Pokazuje im wszystko, co dzieje się w Internecie, co ma wpływ na ich działalność w
mediach społecznościowych, wyszukiwarkach i internetowych platformach recenzji. Daje małym
firmom możliwość monitorowania i ochrony ich marki, pokazując im, co muszą zrobić, aby rozwijać
swoją działalność w Internecie.

„Ponad 500 000 małych firm zoptymalizowało już swoją obecność w Internecie za pomocą
rankingCoach. Chcemy wnieść swój wkład i wspierać małe firmy na całym świecie, udostępniając tę
bezpłatną, limitowaną wersję programu rankingCoach dla pierwszych 50 000 firm, które zarejestrują
się w witrynie rankingCoach.com. Jest to mały znak naszej wdzięczności za niesamowitą pracę,
jaką wykonują małe i średnie firmy każdego dnia. Chcemy pomóc im w tych trudnych czasach”.

Thomas Meierkord, współzałożyciel rankingCoach.

Dzięki bezpłatnej edycji rankingCoach Free i ofercie 250 000 kont, właściciele firm będą mogli
monitorować skuteczność marketingu cyfrowego swojej firmy i konkurencji. Po łatwej rejestracji i
krótkim skanowaniu strony internetowej rankingCoach zapewnia im ciągły, podobny do Facebooka
strumień informacji, wysyłając do użytkownika indywidualne wiadomości obejmujące najważniejsze
wydarzenia online mające wpływ na cyfrową obecność ich firmy i ich konkurencji. Obejmuje to
recenzje publikowane w katalogach online, aktywność w mediach społecznościowych, rankingi słów
kluczowych w Google oraz reklamy konkurencji wyświetlane z odpowiednimi słowami kluczowymi dla
użytkownika. Pomaga małym firmom chronić swoją markę w Internecie i być informowanym w czasie
rzeczywistym o ich reputacji biznesowej w Internecie. Użytkownicy rankingCoach Free Edition mogą
wybrać 20 słów kluczowych i śledzić ich skuteczność dla 5 z nich za pomocą raportów i śledzić
aktywność online 3 konkurentów, a także łączyć się z Google Analytics i synchronizować z profilem
Google Moja Firma w przeglądarce lub za pomocą aplikacji mobilnej.

https://www.rankingcoach.com/pl-pl
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Korzystając z przepływu informacji, użytkownicy mogą natychmiast rozpocząć pracę nad
marketingiem cyfrowym, co w czasach pandemii COVID jest ważniejsze dla lokalnych firm niż
kiedykolwiek wcześniej. Użytkownicy, którzy chcą pracować w dodatkowych kluczowych obszarach
marketingowych, takich jak SEO, Google Ads i katalogi lokalne, mają możliwość skorzystania z
rankingCoach 360. Jest to rozszerzona wersja, która przeprowadzi pełny audyt marketingowy witryny
użytkownika i stworzy plan marketingowy uwzględniający samouczki wideo i szczegółowe
raportowanie; Generator reklam Google za pomocą 3 kliknięć i synchronizacja katalogów lokalnych,
automatyzująca kluczowe informacje o firmie we wszystkich najważniejszych katalogach lokalnych w
ciągu kilku minut.

Zarejestruj konto w Edycji Limitowanej pod adresem: https://www.rankingcoach.com/

—
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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