Conectează-te la lumea canină!
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Începutul – Ideea
Încă din 2005, working-dog creează legături între
stăpânii de câini din lumea întreagă, punândule la dispoziție profiluri online ale unor câini de pedigree și
oferindule posibilitatea de ași prezenta calificările și rezultatele profesionale din domeniu. Deși la început era
restrâns la dresajul sportiv de utilitate și la rasele de
serviciu, siteul fondat de Mathias Dögel sa dezvoltat
exponențial.

Mathias Dögel
Conectarea stăpânilor de câini
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Azi – Lider în lumea câinilor
Working-dog este liderul mondial în ceea privește informațiile online despre câini, serviciul de live
streaming al evenimentelor și cele mai actuale rezultate din sportul canin de la competiții din diverse țări. Evenimentele sunt filmate în toată lumea, inclusiv campionatele naționale și modiale,
iar fiecare filmare este alocată unui anumit câine,
fiind accesibilă de pe computerul personal, dar și
de pe dispozitive mobile precum tableta sau telefonul mobil. Working-dog este la nivel mondial cea
mai extinsă comunitate de iubitori de câini, având
peste 200.000 membri din întreaga lume și peste 2
milioane de câini înregistrați.

Lider de piață

Creând legături între câini și stăpânii lor
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Loialitatea clienților – Calitate
Informațiile și datele despre toți câinii de pe site
sunt formulate de către utilizatori în mod public și
verificate pe urmă de către moderatorii noștri. În
mod asemănător cu procesul de dezvoltare al Wikipedia, fiecare intrare, fiecare imagine și fiecare video este verificat înainte de a fi postat public. Sprijinim cu conștiinciozitate creșterea responsabilă a
câinilor de pedigree oferind informații din registrul
de canisă.

Recunoaștere
Informații actuale, de înaltă calitate
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Accesibil prin diverse medii
Partenerii interesați de publicitate au acces la clientela noastră prin diverse canale: siteul nostru,
Facebook, YouTube, Twitter, aplicații mobile sau
prin parteneriate cu alte organizații. Vă putem promova produsul, serviciul și mesajul direct la noi clienți, oferinduvă un concept personalizat ce va avea
efect atât asupra bazei noastre de clienți existente,
cât și a celei țintite.

Pretutindeni
Ajungeți la noi clienți
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Internațional
Cu originea în Germania, working-dog a ajuns
în prezent să fie reprezentată în multe alte
țări. Piața internațională este în expansiune
rapidă; site-ul nostru este accesibil în diverse
limbi, iar acestora li se vor adăuga în viitorul
apropriat altele! Printro platformă disponibilă
în mai multe limbi, se deschid și noi piețe, iar
rețeaua noastră în creștere este susținută pe
plan mondial de diverși parteneri de țară.

Pe plan mondial
Clienții vizați cuceriți
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La prima vedere
Concept

Cifre și dezvoltare

•

•

Cea mai mare platformă de internet
pentru sporturi canine, crescători de
câini, câini de serviciu, admiratori și

peste 200.000 membri din întreaga
lume

•

handleri de câini pursânge.

peste 2 milioane câini din 150
rase diferite

•

disponibil în 21 limbi

Echipa

•

aproximativ 45.000 vizitatori zilnic

•

•

aproximativ 8 milioane vizualizări

50 angajați la sediul principal
din Halle/Leipzig

•

160 moderatori de canisă cu
experiență

pagină pe lună
•

aproximativ 300.000 vizualizări
video pe lună

Rețea

Potrivirea clienților vizați de dumneavoastră
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Publicitate în detaliu
Publicitate clasică prin bannere
Publicitatea prin intermediul bannerelor aleasă de dumneavoastră poate fi specifică pe un grup țintă și anume poate fi
vizibilă cu toate sau o combinație dintre următoarele variante:
Newsletter
Expediat săptămânal, direct în inboxul utilizatorilor. Avem peste
200.000 membri. Newsletterul este creat pe baza statisticilor
realizate cu informații despre profilurile, câinii și vizitatorii profilurilor de membri. Știrile in newsletter includ cele mai noi rezultate de la competiții organizate în întreaga lume și filmări de
la evenimente recente. Publicitatea poate fi integrată în toate
newsletterele și poate fi trimisă oricând.
Mesaj personal
Trimis în mod direct în inboxul utilizatorilor de pe siteul working-dog. Toți membrii primesc un mesaj personal săptămânal
din sistemul de mesaje de pe websiteul nostru. Avantajele mesajului personal sunt: utilizatorul îl primește în mod direct în inbox
printre celelalte mesaje private, mesajul poate fi trimis foarte
repede și poate fi.

Personalizat pentru grupuri specifice de utilizatori. Mesajele pot
fi personalizate și mai în detaliu pentru a viza destinatari specifici
pe baza unor criterii diverse, de exemplu vârsta, sexul, țara de
reședință, rasele de câini și alte caracteristici ale profilurilor de
câini.
facebook
Pe lângă site-ul nostru, avem mai multe pagini și grupuri de Facebook pe care le administrăm. Cu peste 100.000 fani și până la
4,5 milioane de persoane în reach, reclama dumneavoastră poate ajunge în mod viral la utilizatori prin intermediul social media.
Advertiserii pot combina oferte și reduceri, precum și un spațiu
pentru publicitate lângă titlul paginilor noastre de Facebook.
Aveți o altă idee?
Suntem mereu deschiși la noi idei și sugestii despre cum am
putea îmbunătăți vizibilitatea afacerii dumneavoastră. Ne-am
bucura să avem o colaborare creativă cu dumneavoastră!

Flexibilitate

Potrivirea clienților vizați de dumneavoastră
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Pachete de sponsori
Pachet sponsor 1
• Logo companie (150 x 60 px) pe home page
și scurtă prezentare a site-ului sponsor
• 1 banner mare (728 x 90 px or 976 x 90 px)
și 1 banner mic (468 x 60 px) pe paginile
secundare
Pachet sponsor 2
• 1 banner mare (728 x 90 px or 976 x 90
px) și 1 banner mic (468 x 60 px) pe
paginile secundare
Pachet sponsor 3
• Wallpaper sau skyscraper și banner pe
home page și pe paginile secundare
Toate pachetele pot fi achiziționate fie
pentru toate limbile, fie pentru o
singură limbă.

Pachet video
• Banner pe paginile video și sub fereastra
video (468 x 60 px)

Newsletter / Mesaj personal
• Expediere către toți membrii sau către
anumiți membri, în mod normal în
combinație cu anunțuri de evenimente sau
știri.
Live stream/Evenimente
• Banner pe pagina live stream
• Mesaj al sponsorului în timpul anunțurilor de
eveniment (știri, Facebook, mesaj personal)

Flexibilitate

Oportunități pentru sponsori
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Spații pentru publicitate
Banner cu conținut centrat pe profiluri de câini,
profiluri personale și liste de rezultate etc.

Listare generală a sponsorilor

Wallpaper / Skyscraper

fereastra video

Publicitate prin bannere
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Contact
Pentru a vă începe acțiunile de publicitate alături de noi
sau în cazul în care aveți întrebări despre working-dog, vă
invităm să ne contactați:
Numele și adresa ta

Alexandru Bondar
info@braveheartkennel.ro
www.working-dog.eu/user/Alexandru-Bondar-19856
https://www.facebook.com/Working-dog-Romania-1374923279460944/?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 & Publicitate
working-dog
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www.working-dog.com

