Contact in de hondenwereld

Media &
Adverteren
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Het begin – Het idee
Sinds de oprichting in 2005, verbindt working-dog
hondeneigenaren over heel de wereld door het online aanbieden van stambomen en de mogelijkheid om
kwalificaties en resultaten te delen. In het begin enkel
hondensport en werkhondenrassen, maar niet veel later ziet oprichter Mathias Dögel meer mogelijkheden.

Mathias Dögel
Hondeneigenaren verbinden
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Vandaag – Leidend in
de hondenwereld
Working-dog is wereldwijd marktleider in het aanbieden van online informatie over honden, livestreams en de resultaten van vele hondensporten
in vele landen. Wereldwijd worden er videoopnamen gemaakt, inclusief nationale en internationale
kampioenschappen. Video‘s worden gekoppeld aan
individuele honden en zijn beschikbaar op computers, tablets en smartphones. Vandaag de dag is
working-dog de grootste community van hondenliefhebbers met meer dan 200.000 leden en meer
das 2 miljoen geregistreerde honden.

Marktleider

Verbindt honden en hun eigenaren
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Loyaliteit en Kwaliteit
Informatie en gegevens van alle honden kunnen
worden aangeleverd door alle gebruikers en worden vervolgens door onze moderators gecontroleerd. Vergelijkbaar met Wikipedia, worden ook op
workingdog alle gegevens, foto’s en video’s allemaal gecontroleerd op juistheid alvorens ze gepubliceerd worden.
Wij ondersteunen bewust het verantwoord fokken
van rashonden door zoveel mogelijk stamboek- informatie te geven.

Herkenbaar
Informatie – Hoge kwaliteit en up-to-date
7

Toegankelijk door cross-media
Adverteerders kunnen al onze leden bereiken via
meerdere kanalen: onze website, Facebook, YouTube, Twitter, mobiele apps of door samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
Wij kunnen uw product, dienst en boodschap direct bezorgen bij nieuwe klanten. Dit doen wij door
een op maat gemaakt programma waarbij ons bestaande, gerichte klantenbestand centraal staat.

overal
Bereik nieuwe klanten
9

Internationaal
Na het ontstaan in Duitsland, wordt working-dog inmiddels in vele landen vertegenwoordigd. De internationale markt groeit in
een steeds sneller tempo. Onze website is inmiddels beschikbaar in meerdere talen en we
blijven verder gaan!
Met nieuwe talen komen nieuwe markten en
ons wereldwijde netwerk wordt ondersteund
door landelijke countrypartners.

wereldwijd
Doelgericht klanten bereiken
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In een notendop
Concept

Cijfers en vooruitgang

•

Wereldwijd het grootste internetplat-

•

Meer dan 200.000 leden wereldwijd

form voor hondensport, fokkerij, hon-

•

Meer dan 2 miljoen honden van

dengeleiders, liefhebbers en showhandlers van rashonden.
Mensen
•

•

Beschikbaar in 21 talen

•

Gemiddeld 45.000 bezoekers per dag

•

Gemiddeld 8 miljoen pagina-hits per

50 werknemers op ons hoofdkantoor
in Halle/Leipzig

•

150 rassen

maand
•

160 ervaren, rasspecifieke moderators

Gemiddeld 300.000 video-hits per
maand

netwerk
Bereik uw doelgroep
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Adverteren – de mogelijkheden
Standaard banner-advertenties
Uw banner-advertenties kunnen „doelgroep-specifiek“ worden
ingezet. Dat houdt in dat uw banner getoond wordt op één van
de of een combinatie van:
Nieuwsbrief
Nieuwsbrieven worden wekelijks verzonden, rechtstreeks naar
de e-mailadressen van onze ruim 200.000 leden. De nieuwsbrief
bestaat uit statistieken van de gebruiker zijn/ haar profiel en de
bezoekers van hun profiel en honden. Ook worden de uitslagen
van (wereldwijde) wedstrijden en de nieuwste video’s getoond.
Uw banners kunnen in deze nieuwsbrief worden verwerkt en op
elk tijdstip worden verstuurd.
Persoonlijke berichten
In de inbox van working-dog ontvangen alle gebruikers wekelijks een e-mail van ons geautomatiseerd systeem. Het voordeel
van deze berichten is dat ze direct worden ontvangen in de inbox, samen met privéberichten van andere

gebruikers. Ze kunnen snel verzonden worden en eenvoudig
worden aangepast aan bepaalde doelgroepen. Zo kan er bijvoorbeeld worden geselecteerd op leeftijd, geslacht, het land waar
men woonachtig is, de rassen die men bezit en vele andere criteria van de profielen.
Facebook
Ter aanvulling op onze website, zijn er diverse Facebooksites en
groepen van working-dog. Met meer dan 100.000 fans en meer
dan 4,5 miljoen mensen in de netwerken, kan uw advertentie
wereldwijd gebruikers van social media gebruiken. Advertenties
kunnen zowel aanbiedingen als kortingen bevatten, maar ook
een advertentie in de kop van de Facebookpagina.
Een ander idee?
We staan altijd open voor nieuwe ideeën of suggesties om uw
naamsbekendheid te verhogen. We kijken er naar uit om samen
met u deze creativiteit uit te werken.

flexibel

Bereik uw doelgroep
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Sponsor pakketten
Sponsor pakket 1
• Uw logo (150 x 60 px) op de startpagina en
een korte presentatie op de sponser-site.
• 1 grote (728 x 90 px or 976 x 90 px)
en 1 kleine (468 x 60 px) banner
op de overige pagina’s
Sponsor pakket 2
• 1 grote (728 x 90 px or 976 x 90 px)
en 1 kleine (468 x 60 px) banner
op de andere pagina’s dan de startpagina.

Video pakket
• Banner op de videopagina’s en onder het
videobeeld. (468 x 60 px)
Nieuwsbrief / Persoonlijke berichten
• Wordt bezorgd bij al onze leden, of specifieke
doelgroepen, normaal tezamen met informatie
over evenementen of nieuwsberichten.
Live stream/Evenementen
• Banner op de live stream pagina.
• Sponsor-boodschap op alle aankondigingen
van het betreffende evenement (nieuwsberichten, Facebook en persoonlijke berichten)

Sponsor pakket 3
• Wallpaper of skyscraper en banner
op de startpagina en overige pagina’s
Alle pakketten zijn beschkbaar voor alle talen of
een selectie van talen.

flexibel

Sponsor mogelijkheden
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Posities van advertenties
Banner in het midden van de pagina op profielen van honden en leden, resultatenlijsten enz.

Sponsor-overzicht

Wallpaper / Skyscraper

Video-pagina

Sponsor mogelijkheden
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Contact persoon
Om uw advertentie te plaatsen of als u vragen heeft over
(adverteren op) working-dog, neem dan contact op met:

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

contact
working-dog

21

www.working-dog.com

