Prezentacja McAdvo
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do naszej miłej rozmowy telefonicznej, dołączam krótki opis.
Szersze informacje znajdą Państwo na stronie: www.mcadvo.com
281,000 prawników czyni McAdvo największym wielojęzycznym portalem w Europie.
Od 2006 roku McAdvo efektywnie pośredniczy, ciesząc się przy tym
dużym zaufaniem, pomiędzy prawnikiem a klientem. Z powodzeniem osiągamy następne szczeble sukcesu: 200.000 odwiedzających
z całej Europy, za naszym pośrednictwem więcej niż 1000 klientów
miesięcznie. Nowość: język chiński! Podczas szukania prawnika
przez Internet nie da się ominąć portalu McAdvo.

Korzyści członkowskie w McAdvo.com
Nasz Exklusiv profil to nie tylko cyfrowa wizytówka, to pakiet
składający się ze wszystkich funkcji i połączeń multimedialnych i
społecznych, które są najważniejszym elementem nowoczesnej
strony internetowej.
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Mocnym atutem jest wysokie prawdopodobieństwo, że osoba, która szuka prawnika, szybciej trafi na Państwa
poprzez nasz portal aniżeli na Państwa własną stronę Internetową. Gwarantujemy umieszczanie ekskluzywnych
klientów na pierwszej stronie portalu.
Oprócz reprezentacji swoich umiejętności, danych kontaktowych, czy też ewentualnie podanie cennika, mają
Państwo możliwość przedstawienia swojego profilu ze zdjęciem i logo kancelarii oraz wprowadzenie mapki dojazdu- dzięki kodu QR, użytkownicy mogą w ciągu kilku sekund zobaczyć na smartphone lokalizacje kancelarii.
Integracja treści multimedialnych, takich jak video jest również możliwa.
Zarejestruj się w McAdvo Exklusiv, skonstruuj profesjonalny profil, który jest silnym atutem wobec konkurencji.
McAdvo Exklusiv-Tarif:
•

Profil -strona, dla kancelarii oraz dla prawników, nazwa użytkownika z możliwością edytowania

•

Logo kancelarii / Zdjęcia kancelarii / Zdjęcia prawnika

•

Google optymizuje profil - strony wraz z podanymi informacjami

•

Specjalizacje prawne, prawo zagraniczne i stowarzyszeń prawniczych

•

Profil wielojęzyczny

•

Przeróżne transmisje danych (QR-Code / Outlook-integracja / polecenie-Email / Google-Mapa / Profil jako pdf
do wydruku / Facebook-integracja)

•

Publikowanie wskazówek prawnych / fachowe wpisy również przez Twitter & Facebook

•

Przekierowanie z Screenshot na własną stronę internetową

•

Możliwość bezpośredniego kontaktu
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