Mari Berhubungan dengan Dunia
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Permulaan – Ide
Mulai dari 2005, working-dog sudah berhubungan
dengan para pemilik anjing diseluruh dunia dengan memberikan mereka pro il online silsilah anjing,
me-mungkinkan orang-orang untuk berbagi kuali ikasi dan hasil kerja anjing mereka. Waktu awal website
ciptaan Mathias Dôogel hanya terbatas untuk anjing
karya guna, dan trah anjing kerja ini menyebar dengan sangat cepat.

Mathias Dögel
Menghubungkan para pemilik anjing
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Sekarang - Terkemuka dalam
dunia anjing
Working-dog adalah penyedia informasi online tentang anjing yang paling terkemuka di dunia, siaran
langsung, dan hasil nilai ujian terkini anjing karya
guna program pelathian utama di banyak negara.
Acara di filimkan seluruh dunia termasuk kejuaraan
nasional dan internasional, setiap video dialokasikan di masing-masing individu anjing dan tersedia
baik itu di komputer, tablet, dan perangkat smart
phone.
Working-dog sekarang adalah merupakan komunitas pecinta anjing vterbesar di dunia dengan lebih
kurang 200,000 anggota dan lebih dari 2 juta anjing terdaftar.

Pemimpin pasar

Menghubungkan anjing dan para pemiliknya
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Loyalitas pelanggan - Kualitas
Informasi dan data dari seluruh anjing diformulasikan pengguna secara publik dan kemudian di periksa oleh moderator kami. Mirip dengan Wikipedia,
setiap masukan, gambar dan video akan diperiksa
keabsahannya sebelum dipublikasikan untuk publik. Dengan kesadaran kami mendukung tanggung
jawab pembiak untuk anjing trah murni bersilsilah
dengan menyediakan informasi dari surat silsilah.

Diakui
Informasi terkini dengan kualitas terbaik
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Dapat diakses dengan lintas media
Pemasang iklan mempunyai akses ke seluruh pelanggan melalui berbagai saluran: situs kami, facebook, youtube, twitter, aplikasi mobile atau dengan bekerja sama dengan organisasi lainnya. Kami
dapat membawa produk anda, servis dan pesan
secara langsung ke pelanggan baru, menyediakan
konsep yang dibuat sesuai permintaan untuk sampai pada pelanggan didata kami dan yang ditargetkan.

Semua tempat
Target pelanggan baru
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Internasional
Working-dog asalnya dari Jerman, sekarang
sudah hadir diberbagai negara. Pasar Internasional berkembang dengan pesat; dengan
tersedianya situs kami dalam berbagai bahasa dan bertambah! Dengan lebih banyak
bahasa, hadir pasar baru dan meningkatkan
hubungan pasar yang mendunia dengan mitra negara kita.

Di seluruh dunia
Target pelanggang tercapai
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Sekilas
Konsep

Angka dan kemajuan

•

•

Platform internet terbesar didunia untuk anjing kerja, pembiakan, petugas
K9, penggemar dan pawang anjing

Lebih dari 200,000 anggota diseluruh dunia

•

show dari anjing trah murni.

Lebih dari 2 juta anjing dari 150
trah

•

Tersedia dalam 21 bahasa

Orang

•

Sekitar 45,000 pengunjung per hari

•

•

Sekitar 8 juta halaman yang dibaca

Memiliki 50 pegawai di kantor pusat
di Halle/Leipzig

•

memiliki 160 moderator yang berpengalam di trah anjing

per bulan
•

Sekitar 300,000 video yang ditonton
per bulan

Jaringan

Sesuai dengan pelanggan yang anda targetkan
13

Perincian Iklan
Iklan klasik berbentuk spanduk
Iklan spanduk anda dapat di `targetkan pada kelompok terte
tu`. Artinya, iklan anda dapat dilihat secara keseluruhan atau
dengan kombinasi seperti dibawah ini:
Buletin
Dikirim seminggu sekali, langsung ke email pengguna, kami
memiliki lebih dari 200.000 anggota. Buletin terdiri dari statistik
profil mereka, anjing mereka dan siapa yang melihat halaman
mereka. Berita termasuk hasil terkini kejuaraan dari seluruh dunia dan video dari peristiwa baru baru ini. Iklan dapat terintegrasi disemua bulietin dan dapat dikirim kapan saja.
Pesan Pribadi
Dikirim langsung ke inbox mereka dari situs working-dog, semua anggota menerima pesan pribadi seminggu sekali dari sistem situs kami. Keuntungan dari pesan pribadi adalah bahwa
pengguna menerima langsung dalam inboxnya, mereka dapat
dikirim dengan cepat dan da-pat dibuat secara khusus untuk
pengguna grup tertentu.

Pesan tersebut dapat disesuaikan untuk penerima tertentu yang
ditargetkan dengan kriteria berbeda, contoh usia, jenis kelamin,
negara asal, pembiak anjing atau karakteristik lain dari profil anjing.
facebook
sebagai tambahan dari situs kami, kami memiliki beberapa situs
dan grup. Dengan lebih dari 100.000 fans dan lebih dari 4,5 juta
orang jaringan, iklan anda dapat mencapai pengguna `secara
viral` melalui sosial media. Pengiklan dapat menggabungkan
penawaran dan diskon serta tempat iklan di judul situs Facebook
kami.
Ada ide lain?
Kami selalu terbuka untuk ide-ide baru dan terbuka untuk saran
tentang cara untuk meningkatkan visibilitas terbaik bisnis Anda.
Kami berharap untuk memiliki kolaborasi yang kreatif bersama
Anda!

Fleksibel

Pencocokan target pelanggan anda
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Paket Sponsor
Paket sponsor 1
• Logo perusahaan (150 x 60 px) di halaman situs dan presentasi yang singkat di situs sponsor
• 1 spanduk besar (728 x 90 px atau 976 x 90
px) dan 1 spanduk kecil (468 x 60 px) dibagian
bawah halaman.
Paket sponsor 2
• 1 spanduk besar (728 x 90 px atau 976 x 90
px) dan 1 spanduk kecil (468 x 60 px) dibagian bawah halaman.
Paket sponsor 3
• Wallpaper atau skyscraper dan spanduk, di
halaman situs dan di bagian bawah halaman
Semua paket dapat dipesan dalam semua bahasa,
atau hanya dalam satu bahasa.

Paket video
• Spanduk pada halaman video dan dibawah
halaman video (468 x 60 px)

Buletin / Pesan Pribadi
• Mengirim ke semua anggota atau bagian
tertentu, biasanya yang berhubungan dengan
pengumuman acara atau berita.
Siaran langsung/Acara
• Spanduk pada halaman siaran langsung
• Pesan sponsor diseluruh pengumuman untuk
acara (berita, facebook, pesan pribadi)

Fleksibel

Peluang Sponsor
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Tempat Iklan
Spanduk dalam konten tengah pada profil
anjing, profil pribadi, dan daftar hasil ujian
dan lain lain.

Ikhtisar sponsor

Wallpaper / Skyscraper

Di halaman video

Iklan Banner
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Hubungi kami
Untuk memulai iklan, atau jika anda memiliki pertanyaan
untuk working-dog, silakan hubungi kami:

Liman Fransiskus
Liman.fransiskus@working-dog.com
Tel. +62-0818739000
www.working-dog.eu/user/Liman-Fransiskus-7744
https://www.facebook.com/workingdog.indo/?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
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