Kom i kontakt med Hunde Norge!

Media
& Annonsering
1

Begynnelsen –
Ideen
Ideen som startet i 2005 var at working-dog ønsket å
sette hundeeiere over hele verden i forbindelse med
hverandre online gjennom å dele stamtavler, resultater
og bruksmeritter. I starten begrenset til aktive brukshunder og bruksraser webportalen til grunnlegger Mathias Doegel ble raskt en realitet.

Mathias Dögel
Nyskapende ide
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Idag – Ledende i hunde-verden!
Working-dog er ledende i verden i online informasjon om hunder. Live streaming og siste resultater
fra alle strore mesterskap i de fleste land. Arrangementer er filmet over hele verden inkludert masjonale og internasjonale mesterskap. Hver video
linket til den individuelle hund og tilgjengelig på
PC, tablets og mobiltelefoner. Working-dog er idag
verdens største portal for hundeeiere med over
200.00 medlemmer worldwide og over 2 mill hunder registrert.

Markedsleder
Mer enn en " Facebook for hunder "
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Kundelojalitet – kvalitet
Informasjon og data på alle hunder er lagt inn av
våre brukere og deretter sjekket av våre moderatorer. Akkurat som på Wikipedia, alle innlegg, bilder og videoer blir sjekket før de blir lagt offentlig.
Bevisst støtter vi ansvarlig oppdrett av renrasede
hunder ved å gi enkel tilgang til stamtavler og all
relevant infomasjon om hvert enkelt individ.

Anerkjent
Høy kvalitet up-to-date informasjon
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Tilgjengelighet via cross-media
Våre annonsører har tilgang til hele vår kundebase
gjennom flere kanaler: vår webportal, Facebook,
Youtube, Twitter, mobile apper eller ved partnerskap med andre organisasjoner. Vi kan presentere ditt produkt, tjeneste eller budskap direkte til
nye og eksisterende kunder gjennom ett skreddersydd konsept.

Alle plattformer
Treff nye kunder
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Internasjonalt
Opprinnelig fra Tyskland, working-dog er nå
representert i mange land. Det internasjonale markedet vokser raskt, og vår portal er
tilgjengelig på mange språk og stadig flere
kommer til. Med flere språk og nasjonale sider kommer nye markeder, og vårt økende
internasjonale nettverk er ivaretatt av våre
partnere i hvert enkelt land.

worldwide
Oppnås målgruppe trygt
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Kort fortalt
Konsept

Nøkkeltal

•

•

Verdens største internett plattform
for hundesport, avl, proffesjonelle
trenere, entusiaster og utstillere av

Over 200.000 medlemmer
worldwide

•

hunder.

Over 2 million hunder fra over
150 raser registrert

•

Tilgjengelig på 21 språk

Om oss

•

ca 45.000 unike besøkere hver dag

•

Over 50 ansatte på

•

ca 8. Mill visninger pr mnd

hovedkontoret i Halle/Leipzig

•

ca. 300.000 videovisninger pr mnd

•

160 erfarne moderatorer

Nettverk
Også egnet for målgruppen
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Annonsering i detalj
Klassisk banner annonsering
Ditt banner annonsering kan spesifiseres ihht dine behov. Det
betyr , din annonsering kan bli vist med alle eller en kombinasjon av følgende:
Nyhetsbrev
Sendt ukentlig – direkte til alle medlemmers epost. Vi har over
200.000 medlemmer. Nyhetsbrevet inneholder statistikk om
besøkende til den enkeltes profil, deres hunder og hvem som
har besøkt deres side. Nyheter inneholder også oppdaterte resultater fra hele verden og videoer fra nylige mesterskap. Annonsering kan bli integrert i alle nyhetsbrev og sendt ut når som
helst.
Personlig melding
Sendes direkte til den enkeltes meldingsboks på workingdog.
Alle medlemmer mottar ukentlig en personlig melding fra vår
portals meldingssystem.

Fordelen med personlige meldinger er at mottaker får den direkte på sin personlige innboks sammen med sine private meldinger.
De kan enkelt tilpasses spesifike brukere, f.eks kjønn, alder, land,
hvilke raser de har etc.
facebook
I tillegg til vår webportal har vi en rekke Facebook sider og grupper. Med over 100.000 følgere og 4,5 mill i nettverket kan ditt
budskap nå brukere „viralt“ i sosiale media.
Annonsører kan kombinere tilbud og budskap samt en annonse
spot i tittelen på våre Facebook sider.
Andre ideer?
Vi er alltid åpen for nye ideer og løsninger for hvordan vi best kan
tilby synlighet og resultater for våre annonsører. Vi ser frem til ett
kreativt og godt samarbeid med deg!

Fleksibelt
Også egnet for målgruppen
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Annonsør pakker
Annonse pakke 1
• Firmalogo (150 x 60 px) på hjemmesiden og
en kort presentasjon av annonsør
• 1 stor (728 x 90 px eller 976 x 90 px) og en
liten (468 x 60 px) banner på undersider.

Annonse pakke 2
• 1 stor (728 x 90 eller 976 x 90 px) og
ett lite (468 x 60 px) banner på alle
undersider.
Annonse pakke 3
•
Wallpaper eller Skyskraper og banner
på hjemmesiden og alle undersider.
Alle pakker kan bestilles på alle språk,
eller kun for ett språk.

Videopakke
• Banner på videosidene og under video
vinduet (468 x 60 px)

Nyhetsbrev/Personlig melding
• Sendes til alle medlemmer eller egne utvalg,
vanligvis ifb. med annonsering av
arrangement eller nyheter.
Live stream/Arrangement
• Banner på live stream siden
• Annonsering i all kommunikasjon ifb
arrangementet (nyheter, facebook, personlige
meldinger etc)

Fleksibel

Muligheter for annonsører
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Annonse plassering
Banner ifb mud hundeprofiler,
personlige profiler, resultatlister etc.

Oversikt over sponsorer

Wallpaper/Skyskraper

I video vinduet

mange muligheter
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Kontakt
For å starte annonsering eller om du har spørsmål om
working-dog kontakt:

Roar Kjønstad
roar.kjonstad@jawo.no
tlf: +47 992 66 786
www.working-dog.com/user/Roar-Kjonstad-1471
https://www.facebook.com/WorkingDogNorway/?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

contact
Vi er her for deg
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www.working-dog.com

