Ota yhteys koiramaailmaan
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Alussa – On Idea
Alussa, vuonna 2005 working-dog yhdistää koiranomistajat ympäri maailmaa tuomalla heille koirien online profiilit ja mahdollistamalla ihmisille tarkastusja
kilpailutulostensa jakamisen. Alusta lähtien Saksalaisen Mathias Dögelin perustama verkkosivu, joka keskittyi alkuun vain palvelus- ja työkoirarotuihin, laajeni
nopeasti.

Mathias Dögel
Yhdistää koiranomistajia
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Tänään – Se johtaa koiramaailmaa
Working-dog on maailmanlaajuinen johtaja koirien
(150 rotua) online informaatiossa, live stream lähetyksissä, sekä viimeisimpien merkittävien kilpailutulosten jakamisessa monesta eri maasta.
Tapahtumia, niin kansallisia- kuin maailmanmestaruuskilpailuita, kuvataan ympäri maailmaa. Jokainen video kohdistetaan suorittaneeseen koiraan ja
videot ovat katsottavissa tietokoneilla, tableteilla
sekä kännyköil-lä. Working-dog on tänä päivänä
maailman suurin koiraharrastajien ja omistajien
yhteisö yli 200 000 jä-senellään ja yli 2 miljoonalla
reksiteröidyllä koiralla-an.

Markkinajohtaja
Yhdistää koirat ja niiden omistajat
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Asiakasuskollisuus – Laatu
Informaation ja datan ovat tuottaneet rekisteröityneet käyttäjät ja sen on tarkastanut moderaattorimme. Kuten Wikipediassa, kaikkien merkintöjen,
kuvien ja videoiden paikkaansapitävyys tarkastetaan ennen niiden julkaisemista. Tarjoamme rekisteritodistustietoa puhdasrotuisista koirista ja tuemme tietoisesti vastuullista kasvatustyötä.

Arvostettu
Korkealaatuista ajantasaista tietoa
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Saavutettavuus media
riippumattomasti
Mainostajilla on yhteys koko asiakaskuntaamme
monikanavaisesti: webportaali, Facebook, YouTube, Twitter, mobiili appsit tai vaikka yhteistyöllä toisten organisaatioiden kanssa. Voimme tuoda
tuotteesi, palvelusi ja viestisi suoraan uusille asiakkaille. Tarjoamme räätälöidyn konseptin jolla tavoittaa valmiin olemassa olevan ja tarkasti kohdennetun asiakaskunnan.

Kaikkialla
Tavoita uusia asiakkaita
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Kansainvälinen
Olkoonkin alkuperältään Saksalainen, working-dog on nykyisin edustettuna useissa
eri maissa. Kansainväliset markkinat kasvavat koko ajan kiihtyvää vauhtia portaalimme avul-la, joka on käytettävissä useilla eri
kielillä ja määrä lisääntyy koko ajan! Useilla kielillä saa-vutetaan uusia markkinoita ja
verkosto kasvaa maailmanlaajuisesti country
kumppaneidemme tuella.

Maailmanlaajuinen
Tavoitellut asiakkaat saavutettu
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Yhdellä vilkaisulla
Konsepti

Numeroita ja kehitys

• Maailman suurin internetpalvelu rotu-

•

koirille, koiraurheilulle, -kasvatukselle,
-tarjouksille, -harrastajille sekä näytte-

Maailmanlaajuisesti yli 200 000
jäsentä

•

lykoira harrastajille.

Yli 2 miljoonaa koiraa 150
rodusta

•

Saatavilla 21 kielellä

Ihmiset

•

Noin 45 000 vierailijaa päivittäin

•

•

Noin 8 miljoonaa sivuvierailua

työntekijää pääkonttorissa
Halleaa /Leipzigissa

•

160 kokenutta rotujen moderaattoria

kuukaudessa
•

Noin 300 000 videokatselua
kuukaudessa

verkosto
tavoita kohdeasiakkaasi
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Mainostaminen yksityiskohtaisesti
Klassinen bannerimanos
Bannerimainoksesi voi olla ”kohderyhmäspesifinen”. Tämä tarkoittaa
sitä, että mainoksesi voidaan näyttää kaikissa tai osassa seuraavista
vaihtoehdoista:
Uutiskirje
Lähetetään viikoittain, suoraan käyttäjien s-posteihin, joita meillä
on yli 200.000 Uutiskirjeessä on tilastotietoa jesenten pro iileis-ta,
heidän koiristaan ja siitä kuka on vieraillut heidän sivuillaan. Uutiset
sisältää viimeisimpiä tuloksia kilpailuista ympäri maailmaa ja videoita
viimeisimmistä tapahtumista. Mainokset (esim. logo, kaupallinen viesti…) voidaan integroida kaikkiin uutiskirjeisiin ja ne voidaan lähettää
milloin vain.
Henkilökohtainen viesti
Lähetetään suoraan käyttäjien working-dog inboxiin. Jäsenet saavat
viikottain henkilökohtaisen viestin working-dog:n viestijärjestelmästä.
Etuna henkilökohtaisissa viesteissä on se, että jäsenet saavat ne suoraan henkilökohtaisten viestiensä joukkoon. Viestit voidaan lähettää
erittäin nopeasti ja ne voidaan kustomoida tietylle käyttäjäryhmälle /
kohderyhmälle.

Mainostaminen yksityiskohtaisesti kohdennetuilla viesteillä voidaan
kohdistaa erityisryhmälle käyttämällä valintaperusteita ryhmän valitsemiseksi kuten esim. ikä, sukupuoli, asuinmaa, koiran
rotu tai muut koiran profiiliin liittyvät tiedot.
Facebook
Verkkosivujemme lisäksi meillä on lukuisia Facebook sivuja ja ryhmiä.
Pääsivuillamme (https://www.facebook.com/workingdog.eu) jo yli
100.000 tykkääjän ja aina 4.5 miljoonan ihmisen ver-kosto takaavat
mainoksen näkyvyyden. Lisäksi mainonnan voi kohdistaa myös Suomen Facebook sivustoon (https://www.face-book.com/pages/Working-dog-Finland/834330409912092), jolla silläkin on jo yli 2000 tykkäystä ja määrä on hyvässä kasvussa. Mainostajat voivat hyödyntää
Facebook sivujamme tarjousten, alennusten kuten myös muun mainosviestinnän tarpeisiin. Onko muita
ajatuksia? Jutellaan!
Olemme aina avoimia uusille ideoille! Teemme päivittäin työtä, jotta
voimme auttaa yritystänne parantamaan näkyvyyttä. Odo-tamme innolla luovaa yhteistyötä kanssanne niin, että pääsem-me toivomaanne
tulokseen.

joustava

tavoita kohdeasiakkaasi
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Sponsoripaketit
Sponsoripaketti 1
• Yrityksen logo (150 x 60 px) kotisivulle ja lyhyt
esittely sponsorisivulle
• 1 iso (728 x 90 px or 976 x 90 px)
ja 1 pienempi (468 x 60 px) banneri alemmille
sivuille
Sponsoripaketti 2
• 1 iso (728 x 90 px or 976 x 90 px)
ja 1 pienempi (468 x 60 px) banneri
alemmille sivuille
Sponsoripaketti 3
• Taustakuva tai pystypalkki ja banneri kotisivulle ja alemmille sivuille

Videopaketti
• Baanneri videosivuille ja video katseluikkunan
alareunaan (468 x 60 px)

Uutiskirjeet / Henkilökohtaiset viestit
• Mainosmateriaali voidaan lähettää kaikille käyttäjille tai valikoidulle ryhmälle käyttäjiä. Liite 		
tään yleensä tapahtumailmoituksen tai uutisen
yhteyteen.
Live stream / Tapahtumat
• Banneri live stream sivulla
• Sponsorin viesti kaikkissa ilmoituksissa läpi
koko tapahtuman (uutiset, facebook, henkil 		
ökohtiaset viestit)

Kaikki paketit ovat saatavilla kaikille kielille tai ne
voi varata vain yhdelle tai useammalle kielelle
halutun näkyvyysalueen mukaisesti.

Joustava

Sponsorin mahdollisuuksia
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Mainospaikkoja
Banneri keskellä sivun sisältöä: koiran profiilissa,
henkilön profiilissa, tulossivuilla jne.

Sponsorisivut

Taustakuva / pystypalkki

Videosivu
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Kontaktihenkilösi
Tuntuuko, että olet löytänyt mainospaikkasi? Jos sinulla on jotain kysyttävää working-dog portaalista, ota rohkeasti yhteyttä:

Jarkko Leinonen
jarkko.leinonen@working-dog.com
Tel: +358 50 365 8941
www.working-dog.eu/user/Jarkko-Leinonen-12381
https://www.facebook.com/Working-dog-Finland834330409912092/?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

kontakt
working-dog
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www.working-dog.com

