Exposee dla Raklamy
Szukaj i bądź znaleziony

Prosta formuła: szukaj prawnika McAdvo = McAdvo.de, McAdvo.at, McAdvo.ch, McAdvo.es, McAdvo.co.uk, mcadvo.fr,
mcadvo.pl, mcadvo.cz
McAdvo.com ponad 281 tysiące wpisów jest największym i
najbardziej kompleksowym portalem dla prawników w Europie.
Nie da się znaleźć prawnika w Internecie bez McAdvo, ani w
Europie ani w Polsce.
Nasza strona jest wielojęzyczna, jako piersi oferujemy
również język chiński!.

McAdvo jest przyjaznym portalem

Naszym użytkownikom oferujemy łatwą w obsłudze
wyszukiwarkę, która bezpłatnie i szybko wyszuka kompetentnego i odpowiedniego prawnika w danych regionie.
Nasz serwis jest serwisem informacyjnym. Dzięki systemowi ranking, cieszymy się zaufaniem i sympatią. Użytkownicy
mogą nie tylko ocenić prawnika, ale i też go polecać, przez
co zwiększa popularność się prawnika . Popularny prawnik
jest częściej widoczny na pierwszych stronach. Następną
ciekawostką jest opublikowanie swoich artykułów lub
wiadomości.

Grupa celowa
Podstawowym walorem McAdvo.com jest grupa celowa. Prawnicy jak i szukający prawnika tworzą
międzynarodową społeczność McAdvo.com. Czyli reklama zostaje emitowana na całą Europe.

Prawnicy
Zarejestrowani prawnicy używają portal McAdvo,
jako instrument akwizy i reklamy. Prawnicy troszczą
się o swój profil, aktualizują go, wstawiają nowe
zdjęcia i linki, publikują swoje artykuły. To wszystko prowadzi do zwiększenia swojego rankingu a w
ostateczności do popularności. Tylko zaangażowany
prawnik w pełni ciągnie korzyści z naszego portalu.
Statystyczny wiek to 41 lat, oraz 76 procent to
mężczyźni.
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Szukający porady prawniczej.
Coraz więcej osób pragnie najpierw znaleźć informacje na temat prawnika.
Większość naszych użytkowników nie szuka konkretnego prawnika tylko szuka kompetentnego
prawnika w danych regionie. Takie szukanie zajmuje ok 6 minut. Statystyczny wiek użytkownika
mieści się między 20 a 69 lat, kobiety i mężczyźni bez przewagi płciowej.
Kto się decyduje na umieszczenie reklamy w McAdvo trafia na poważną klientelę – dotychczasowi
reklamodawcy Lufthansa, Nokia, DB itp..

Prognoza
Od 2005 roku liczba zarejestrowanych prawników jak i użytkowników stale wzrasta, (2005:
650.000 odwołań do strony www miesięcznie, 2012: 281.000 prawników przy 3,9 mil. odwołań do
stron www miesięcznie!) Nasza oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna poprzez przełamanie bariery językowej, tzn strona jest nie tylko pokazywana w języku angielskim, niemieckim, francuskim,
czeskim, polskim ale też w języku chińskim!

Liczby
• 281.000 prawników,
• 10.000 użytkowników dziennie
• 100.000 odwołań do stron www dziennie
• 4.000 czytelników News
Wkrótce język włoski.

Oferta
Exklusiv pakiet: Cena 5.000 EUR m-c. SkyScraper na stronie startowej (po prawej), dodatkowo
banner reklamowy na każdym szukaj-Display przy ok. 100.000 odwołań dziennie.
Rabat:
3 m-c – 4.000 EUR m-c
		
od 6 m-c – 3.000 EUR m-c
Standard pakiet: Cena 400 EUR m-c. Banner reklamowy 468 x 60 w banner-rotator u góry po
prawej na każdej stronie 10.000 odwołań dziennie.

McAdvo.com – u nas będziesz znaleziony i widoczny!
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