Korzyści członkowskie w McAdvo.com
Wielojęzyczny europejki portal
dla prawników. Nowość język
chiński!
Od 2006 roku McAdvo.com dominuje na rynku europejskim

Wysoki prestiż wobec
konkurencji
Optymalizacja proﬁlu w Google
tzn. wszystkie proﬁle i strony
będą pozycjonowane pod Google
Profesjonalny, elegancki proﬁl
wolny od reklam
Samodzielne zarządzanie
proﬁlem, nieograniczona
liczba zdjęć, QR kod
Bezpłatne wpisanie na listę prawników, bezpłatna całodobowa
pomoc i opieka nad proﬁlem

McAdvo.com
281,000 prawników czyni McAdvo największym
portalem w Europie.
Od 2006 roku McAdvo efektywnie pośredniczy,
ciesząc się przy tym 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. Podczas szukania prawnika przez Internet nie da się ominąć portalu McAdvo.
Zarejestruj się w McAdvo Exklusiv, skonstruuj profesjonalny proﬁl, który jest silnym atutem wobec
konkurencji.
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Jak działa proces rejestracji i rozliczenia?
Bardzo prosto: kliknij na poniższy Link, zdecyduj się na któryś z proﬁli i wypełnij formularz.
Nazwę użytkownika i hasło można samemu
sobie wybrać.
Gdy proﬁl jest stworzony, można się zalogować
i ukształtować stronę.
Rachunek zostanie wysłany na podany Email. Oprócz klasycznego przelewu można
skorzystać z usługi PayPal.

Jak wygląda mój proﬁl?
Zarejestrowani prawnicy/kancelarie, są oﬁcjalnymi członkami McAdvo.com.
Otrzymaną
stronę
internetową,
mogą
rozszerzyć albo połączyć z istniejącą już
stroną.
Oprócz logo kancelarii, zdjęć, opisu, można
również dodać poszczególne, samodzielne
proﬁle swoich prawników, które wzbogacają
prezentację kancelarii.

Jak mogę poprawić mój ranking w McAdvo?
Za pomocą płatnej Push-Me-Funkcji. Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronie:
www.mcadvo.pl

Czy są zniżki, rabaty?
Tak. Oferujemy zniżki za rejestrację kilku prawników. Wystarczy podczas rejestracji podać
liczbę prawników oraz okres abonamentu. Uwzględniając rabaty, system sam wyliczy
sumę należności.

McAdvo.com – u nas będziesz znaleziony i widoczny!
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