Stopite v stik s pasjim svetom

Oglaševanje
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Začetki
Vse se je začelo leta 2005, ko je working-dog pričel
s povezovanjem lastnikov psov širom sveta s tem, da
jim je omogočil vnašanje novih psov in rezultatov, ki so
jih s psi dosegli. Sprva je bil portal, ki ga je zasnoval
Mathias Dögel omejen zgolj na delovne pse in pasje
športe a je že kot tak zaslovel po celem svetu.

Mathias Dögel
Zbližuje vodnike psov
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Danes - vodimo svet psov
Working-dog je vodilni spletni portal v zagotavljanju informacij o rodovniških psih, neposrednih prenosih pasjih dogodkov in rezultatov različnih večjih
tekmovanj (tako v delu, kot tudi lepoti) v najrazličnejših državah, tudi v Sloveniji! Dogodki (tekmovanja, razstave) so tudi snemani, video posnetki pa
so shranjeni v naši bazi in povezani s psom, ki je na
posnetku. Tako je mogoče na profilu posameznega
psa pregledovati njegove rezultate in videoposnetke s tekmovanj ali razstav. S tem je working-dog
postal največje omrežje ljubiteljev psov s skupaj
več kot 200.000 uporabniki in več kot 2 milijona
registriranih psov.

vodilni na trgu

Povezujemo pse & njihove lastnike
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Zvestoba strank - Kakovost
Informacije in podatke o psih ustvarjajo in vnašajo registrirani uporabniki, pred javno objavo pa jih
preveri naš moderator. Podobno kot na Wikipediji,
vsak vnos, fotografija ali videoposnetek, preverimo
in ga šele nato javno objavimo. Z zagotavljanjem
informacij o plemenjakih najrazličnejših pasem pa
ozaveščeno podpiramo odgovorno vzrejno rodovniških psov.

vredni zaupanja
Kakovostne, vedno sveže informacije
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Dostop
Oglaševalci imajo dostop do naše celotne baze
uporabnikv: na naši spletni strani, Facebook-u,
YouTube, Twitter, uporabnikov mobilnih aplikacij
.... Vaš izdelek ali storitev lahko predstavimo točno
določeni ciljni publiki, saj se popolnoma prilagodimo vašim željam.

vsepovsod
Poiščite nove stranke
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Mednarodno
Ideja in prva izvedba working-dog izvira iz
Nemčije, vendar se širi z izjemno hitrostjo v
mnoge države sveta. Tako je sedaj ta platforma dostopna v mnogih različnih jezikih,
med drugim tudi v slovenščini. Za vsak trg,
za katerega je naša platforma prevedena
pa sdkrržbai va partner, ki zagotavlja servis
uporabnikom in oglaševalcem.

po celem svetu
sezite po natančno določeni publiki
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Na kratko
Koncept

Številke in napredek

•

Največja spleta platforma za lastnike,

•

več kot 200.000 uporabnikov po svetu

pasje športe, vzreditelje, entuzijaste

•

več kot 2 milijona psov 150 pasem

in razstavljalce čistopasemskih psov.

•

dostopen v 21 različnih jezikih

•

45.000 unikatnih obiskvalcev dnevno

Ljudje

•

8 milijonov ogledov strani mesečno

•

•

več kot 300.000 ogledov

50 zaposlenih na sedežu podjetja
Halle/Leipzig

•

videoposnetkov mesečno

160 izkušenih moderatorjev za
posamezne pasme

omrežje
ciljajte na pravo publiko
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Oglaševanje
Klasično oglaševanje s pasico
Oglaševanje lahko točno prilagodimo vaši ciljni skupini. To pomeni, da vaš oglas lahko prikažemo kot:
Newsletter
Novičke („newsletter“) pošiljamo tedensko, neposredno na
e-mail več kot 200.000 uporabnikom. Te novičke obsegajo statistiko obiskovalcev njihovega profila in profila njihovih psov ter
kdo si je te profile ogledoval. Vključujejo pa tudi najnovejše rezutate tekmovanj in video posntke različnih dogodkov. Oglaševanje se lahko vključi v vsak „newsletter“.
Zasebno sporočilo
Zasebno sporočilo je poslano neposredno v uporabnikov „inbox“
na spletni strani working-dog. Vsi uporabniki zasebna sporočila
našega spletnega sistema prejemaj najmanj enkrat tedensko.
Prednsti oglaševanja preko zasebnih sporočil je ta, da jih je mogoče poslati

nemudoma, uporabnik sporočilo prejme v svoj „inbox“ med ostala osebna sporočila, najpomembneje pa je, da lahko pošiljanje
usmerite v točno določeno skupino ljudi (glede na spol, starost,
državo iz katere prihaja, pasmo psov...).
Facebook
Imamo tudi svojo Facebook stran, ki ima preko 100.000 všečkov
in preko 4,5 milijonov mesečnih ogledov. Omogočamo oglaševanje tudi preko naše Facebook strani, s tem pa vam ponujamo
možnost, da do strank prodrete na prav vseh nivojih spletnega
socialnega druženja.
Imate svojo idejo?
Vedno smo odprti za nove predloge in želje, kako vaš izdelek ali
posel kar najbolje in najbolj vidno predstaviti širši javnosti. Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami!

fleksibilnost
ciljajte na pravo publiko
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Sponzorski paketi
Paket 1
• logotip podjetja (150 x 60 px) na vstopni strani
in kratka predstavitev na strani sponzorjev
• ena velika (728 x 90 px ali 976 x 90 px)
in ena majhna (468 x 60 px) pasica na
podstraneh
Paket 2
• ena velika (728 x 90 px ali 976 x
90 px) in ena majhna (468 x 60
px) pasica na podstraneh
Paket 3
• ozadje (wallpaper) ali pokončna stranska
pasica (skyscraper) in klasična pasica na
vstopni strani in podstraneh
Vsakega od paketov je mogoče zakupiti za
posamezni jezik ali vse skupaj.

Video paket
• pasica na video straneh tik pod oknom
videa (468 x 60 px)
Novičke / Zasebna sporočila
• Posredovanje sporočil vsem članom ali
določenim skupinam, navadno v povezavi s
tedenskimi novicami ali podobnimi najavami.
Neposredni prenos / Dogodki
• Pasica na strani neposrednega prenosa
• Sponzorska sporočila skozi celotno trajanje
dogodka (novice, facebook, zasebna
sporočila...)

fleksibilnost

priložnosti za sponzorstva
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Prostor za oglaševanje
Pasica na sredini strani profila psa profili
psov, uporabnikov, seznami rezultatov ...

pregled sponzorjev

ozadje / pokončna pasica

okno video posnetka

Oglaševanje s pasicami
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Kontaktna oseba
Za pričetek oglaševanja ali če imate kakršnokoli vprašanje, prosimo stopite v stik z nami!

Anže Mihelič
anze.mihelic@working-dog.com
Telephone +386 40 477 230
http://www.working-dog.eu/user/Anze-Mihelic-40002
https://www.facebook.com/workingdog.slovenia/?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

Media & Advertising
working-dog
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www.working-dog.com

