Kom i kontakt med hunde verdenen

Medie
& Annoncering
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Begyndelsen –
Ideen
Det hele startede i 2005 med at working-dog forbandt
hundejere i hele verdenen ved at tilbyde dem online
stamtavler, hvilket muliggjorde at de nu kunne dele og
informere om deres kvaliteter og resultater.
I begyndelsen var det hovedsagelig inden forbrugshundesporten som grundlæggeren Mathias Dögel
koncentrede sig om., senere er mere end 150 racer
repræsenteret på sitet.

Mathias Dögel
Innovative Idee
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I dag – absolut førende i
verdenen
Working-dog er absolut førende indenfor online
hunde information, live streaming og resultatformidling af de største hundearrangementer i de
forksellige lande. Arrangementerrne bliver filmet
worldwide inklusiv nationale og internationalew
mesterskaber. Hver eneste video bliver linket til
den individuelle hund og er til rådighead via computere, tablets og mobiltelefoner. Working-dog er
i dag verdens absolut største sammenslutning af
hundelskeere, med mere end 200.000 medlemmer
worldwide, og mere end 2 million registret hunde.
Vi er for at sige det ligeud markedsledende i at forbinde hunde med deres ejere.

førende på markedet.

Meget mere end en " facebook for hundefolk "
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Kunde loyalitet – kvalitet
Information og data på alle hunde bliver formidlet
af den enkelte bruger og tjekket af vores moderatorer. I lighed med Wikipedia, bliver hver indtastning, billeder og video, tjekket af vores moderatorer før de bliver frigivet.
Vi støtter bevist ansvarlige opdrætter i deres bestræbelser for at finde ny viden og information.

anerkendt
kvalitet oplysninger – tilfredse kunder
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Tilgængelig med cross-media
Annoncører har adgang til hele vores kundedatabase gennem forskellige kanaler : vor website, Facebook, Youtube, Twitter, mobil apps og gennem
partnerskab gennem andre organisationer. Vi kan
bringe Deres produkt, service og budskab videre,
direkte til nye kunder, gennem et skræddersyet
koncept, hvorved De når Deres målgruppe.

overalt
Gruppe opnåede mål sikkert
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International
Startende i Tyskland for 10 år siden er working-dog nu repræsenteret i mange lande.
Det internationale marked er stadig stigende
og med vores website oversat til adskillige
sprog, gør working-dog det mere tilgængeligt for markeder uden for Danmark.

worldwide
Gruppe opnåede mål sikkert
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Ved første øjekast
Koncept

Tal og Udvikling

• Verdens største internet platform

• Stadig stigende og mere end 200.000

for hundesport, opdrætter,
professionelle handlere af r
acerene hund.

medlemmer worldwide
• mere end 2.000.000 hunde fordelt
på mere end 150 racer
• Tilgængelig på ca. 21 sprog

Folk

• Ca. 45.000 besøgende dagligt

• 50 ansatte i vores hovedk-

• Ca. 8 millioner sidevisninger per

varter i Halle/Leipzig, Tyskland
• 160 erfarne race moderatorer

måned
• Ca. 300.000 video hit per måned

network
Også egnet til din målgruppe
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Annoncering i detaljer
Klassisk banner annoncering.
Deres banner annoncering kan målrettes til specifikke målgrupper. Dette betyder at Deres annonce kan vises på følgende måder:
Nyhedsbrev
Udsendt på ugebasis, direkte til medlemmernes email : vi har
mere end 200.000 medlemmer! Nyhedsbrevet sendes til vores
medlemmer hver uge og indeholder statistikker om medlemets
profil, deres hunde og antal visninger af det enkelte medlems
profil. Nyhedsbrevet inkludere de seneste resultater og videoer
fra konkurrencer og udstillinger fra hele verden. Annoncering
kan integreres I dette nyhedsbrev og kan sendes ud hvornår De
måtte ønske det.
Personlige beskeder
Sendt direkte til medlemmets „ indbakke „ på working-dog
´s hjemmeside. Alle medlemmer får en ugentlig personlig
besked fra vores hjemmeside meddelelsessystem.

Fordelene ved det personlige budskab er , at brugeren modtager
det direkte i deres indbakke blandt deres private beskeder . De
kan sendes meget hurtigt og kan tilpasses til specifikke brugergrupper. Beskederne kan yderligere tilpasses til at målrette specifikke modtagere med forskellige kriterier , fx alder, køn, bopælsland , hunderacer o.l.
facebook
Udover vores hjemmeside, har vi flere Facebook websteder og
grupper. Med over 100.000 fans, og op til 4,5million mennesker i
netværket , kan Deres annoncering nå ud til brugere „ Viralt „ via
de sociale medier. Annoncører kan kombinere tilbud og rabatter
samt en reklame plads på vores Facebook- sider.
Andre ideer?
Vi er altid åbne for nye ideer og er åbne for forslag til, hvordan
man bedst forbedre synligheden af Deres virksomhed . Vi ser
frem til at have et kreativt samarbejde med Dem!

fleksibel

Også egnet til din målgruppe
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Sponsorpakker
Sponsor pakke 1
• Firmalogo (150 x 60 px) på hjemmesiden og
en kort præsentation på sponsor siden
• 11 stor (728 x 90 px eller 976 x 90 px) og 1
lille (468 x 60 px) banner på de
underliggende sider
Sponsor pakke 2
• 1 stor (728 x 90 px eller 976 x 90 px) og
1 lille (468 x 60 px) banner på de
underliggende sider
Sponsor pakke 3
• Wallpaper eller skyskraber og banner,
på hjemmesiden og på de
underliggende sider
Alle pakker kan bookes på alle sprog ,
eller bare et enkelt sprog

Video-pakke
• Banner på video sinder og under video vinduet
(468 x 60 px)

Nyhedsbrev/personlig besked
• Videresendelse til alle medlemmer eller
specielle dele , normalt i forbindelse med
event bekendtgørelser eller nyheder
Live stream/Events
• Banner på live stream siden
• Sponsor beskeder gennem hele arrangementet
( news, facebook, personlige
beskeder )

fleksibel

mange muligheder
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Salgsfremmende placering
Banner som en afbryder: hund Profiler,
Personenprofile, resultat Lister etc.

Oversigt Sponsorer

Wallpaper / Skyscraper

video Selection

mange muligheder
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Kontakt
Ønsker De at starte et samarbejde omkring annoncer /
reklame, eller har De spørgsmål om working-dog, kontakt
venligst:

John jabina
Jabina@tdcadsl.dk
+45 - 40743634
www.working-dog.eu/user/John-jabina-4422
https://www.facebook.com/Working-dog-Denmark674664109286177/?fref=ts
Thomas Scheller
tscheller@doegel.de
Telephone +49-34602 9991-0
Mobile Cell +49-152 53 19 08 43
www.working-dog.eu/user/Thomas-Scheller-1502

kontact
Vi er her for dig!
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www.working-dog.com

