
rankingCoach jest zintegrowany jako Full Marketing
Suite z firmą hostingową nr 1 w Wielkiej Brytanii 123

Reg

● rankingCoach integruje pełny zestaw narzędzi marketingu cyfrowego dla małych i średnich
firm dla 123 Reg.

● Z rankingCoach uzyskasz - Monitorowanie marki i konkurentów, SEO, Google Ads i funkcje
lokalnych ofert są uruchamiane jako samodzielne dodatki i jako pełny pakiet marketingowy.

● Najnowsza funkcja monitorowania marki rankingCoach „Informacje o konkurencji” jest
dostępna z hostingiem, kreatorem witryn i pakietami sklepów internetowych od 123 Reg.

Kolonia, Niemcy, 29.06.2010 – rankingCoach zakończył integrację pakietu marketingu cyfrowego dla
małych firm z usługami największej firmy hostingowej w Wielkiej Brytanii - 123 Reg. Na podstawie
umowy rankingCoach zdobył silnego partnera-resellera, zwiększając swoją obecność na jednym z
największych i najważniejszych rynków. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w hostingu, 123 Reg
oferuje szeroki zakres usług: domeny, poczta e-mail, hosting, kreator stron internetowych, e-mail
marketing, SEO dla ponad 1 miliona witryn w Wielkiej Brytanii.

Wraz z wprowadzeniem Full Marketing Suite, 123 Reg oferuje nowym i dotychczasowym klientom
pełny pakiet narzędzi marketingu cyfrowego w celu osiągnięcia większej widoczności w Internecie.
Właściciele małych firm mogą wybrać samodzielne produkty oparte na rankingCoach: Competitor
Insights, Ad Builder, Search Engine Optimizer lub wybrać pełny pakiet marketingowy, który łączy
wszystkie te funkcje oraz funkcję lokalnego wykazu, aby uzupełnić pakiet marketingu cyfrowego.
Pomaga to użytkownikom śledzić ich witrynę, reputację i wyniki konkurencji w Internecie;
wygenerować i uruchomić inteligentne reklamy Google Ads za pomocą 3 kliknięć; pracować nad SEO
za pomocą samouczków wideo i umieścić swoją firmę na liście synchronizując w ponad 30
najlepszych lokalnych katalogach.

„Odkąd kilka lat temu wybrali nasz lokalny produkt, z powodzeniem współpracujemy z 123 Reg.
Naszym celem od zawsze było oferowanie ich klientom — właścicielom małych firm — funkcji SEO i
reklam z rankingCoach, dając im możliwość łatwego pozyskiwania większego ruchu z Google.
Jesteśmy również bardzo podekscytowani, że możemy uruchomić naszą innowacyjną funkcję
monitorowania marki z 123 Reg, aby pomóc małym firmom zrozumieć wartość widoczności online.
Sprawdzić jak ich marka i konkurenci radzą sobie w Internecie, a także pomóc każdemu
właścicielowi małej firmy w rozwoju i ochronie ich reputacji online ”
Thomas Meierkord, COO rankingCoach

Najnowsza aplikacja rankingCoach do monitorowania marki, Competitor Insights, jest teraz dostępna
bezpośrednio od 123 Reg jako bezpłatny dodatek we wszystkich najpopularniejszych pakietach, w
tym hostingiem, kreatorem witryn i sklepem internetowym. Aplikacja została zaprojektowana, aby
pomóc małym firmom śledzić skuteczność słów kluczowych w wyszukiwarkach, monitorować
rankingi słów kluczowych konkurencji i Google Ads. Konkurencja Insights oferuje powiadomienia w

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


czasie rzeczywistym o recenzjach firmy użytkownika. Funkcja nasłuchiwania społecznościowego
zapewnia, że   klienci zawsze wiedzą, co mówi się o ich firmie w mediach społecznościowych.
Partnerzy z branży hostingowej, którzy integrują tę nową funkcję, zwiększają zaangażowanie klientów,
wartość życiową oraz zwiększają możliwości sprzedaży krzyżowej i dodatkowej.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić:

https://www.123-reg.co.uk/digital-marketing-suite/

—

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

Kontakt
Marijus Kasmauskas
PR Manager
Im Mediapark 6B, 50670 Cologne, Germany
+49 221 - 370502 - 17
press@rankingcoach.com

https://www.123-reg.co.uk/digital-marketing-suite/
https://www.rankingcoach.com/en-us?utm_source=media_EN&utm_medium=prnote&utm_campaign=freemium&utm_content=250k
mailto:press@rankingcoach.com

