
W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na rankingCoach
Free: uruchomiono 250 000 dodatkowych darmowych kont,

aby wspomóc MŚP

● rankingCoach udostępnił 250 000 darmowych kont do końca września 2021 po udanym
uruchomieniu rankingCoach FREE.

● Była to odpowiedź na niezwykły początek: 50 000 darmowych kont rankingCoach zostało już
zdobytych z niesamowitą szybkością, od czasu uruchomienia darmowej limitowanej edycji.

● rankingCoach FREE 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.

Kolonia, Niemcy, 01.07.2021 – dostawca SaaS rankingCoach oficjalnie ogłosił uruchomienie 250 000
dodatkowych kont swojej najnowszej aplikacji do marketingu cyfrowego: rankingCoach FREE. W
związku z ogromnym popytem i szybkim przyjęciem początkowych 50 000 darmowych kont.
rankingCoach postanowił śledzić rosnące zainteresowanie biznesowe i uruchomić dodatkowe konta
dla właścicieli małych firm i freelancerów na całym świecie. 250 000 darmowych kont będzie
dostępnych do końca września 2021 roku.

„Byliśmy zdumieni odpowiedzią, jaką otrzymaliśmy w związku z początkowym uruchomieniem 50 000
darmowych kont. Małe firmy z całego świata kontaktowały się z nami, aby powiedzieć, że właśnie
tego potrzebują w tej chwili, aby przekazać wiadomość, że są ponownie otwarte. Dziękujemy za tak
duże zainteresowanie. To sprawiło, że poczuliśmy, że możemy zrobić jeszcze więcej, aby pomóc
społecznościom i małym firmom stanąć na nogi po tym niezwykle trudnym okresie. Z przyjemnością
ogłaszam udostępnienie 250 000 dodatkowych kont rankingCoach FREE.”

Daniel Wette, CEO i 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 zapewni ciągły strumień informacji w czasie
rzeczywistym dla właściciela firmy, wysyłając do użytkownika indywidualne wiadomości, obejmujące
najważniejsze wydarzenia online mające wpływ na cyfrową obecność ich firmy i ich konkurentów.
Obejmuje to powiadomienia o opiniach publikowanych w katalogach online, aktywności w mediach
społecznościowych, rankingach słów kluczowych w Google oraz uruchamianiu reklam konkurencji dla
słów kluczowych kierowanych przez użytkownika. Wszystko to pomaga małym firmom chronić i
rozwijać swój biznes online

Użytkownicy rankingCoach FREE, 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

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


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/pl-pl

—

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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