Bądż w kontakcie z psim światem

Media & Reklama
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Początek-pomysł
Zaczynając w 2005, working-dog.eu łączy właścicieli
psów na całym świecie poprzez udostępnianie im psich
rodowodów oraz pozawala ludziom dzielić sie ich wynikami sportowymi z psami Na początku strona założona przez Mathias Dogel była ograniczona do psów
użytkowych i ras pracujących, jednak bardzo szybka
stała się popularna.

Mathias Dögel
Łącząc właścicieli psów
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Dzisiaj- dominując
psi świat
Working-dog.eu jest światowym liderem w przekazywaniu psich informacji online, wydarzeń na żywo oraz najświeższych wyników z głównych psich imprez w wielu
krajach.
Wydarzenia są nagrywane na skale światową, zawierają
krajowe jak i międzynardowe zawody, każdy filmik jest
przydzielony indywidulanie do psa i jest dostępny na
komputerach, tabletach oraz telefonach komórkowych. 		
Dzisiaj Working-dog. eu jest największym na świecie zbiorem ludzi, miłośników psów z liczbą 200.000 członków na
całym świecie i z ponad 2 millionami zarejestrowanych
psów.

Rynkowy lider

Łącząc psy I ich właścicieli
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Lojalność klienta- jakość
Wszystkie informacje i dane na temat psów są przekazywane przez użytkowników I potem sprawdzane
przez moderatorów Podobnie jak Wikipedia, każdy
wpis, zdjęcia i filmiki sa sprawdzone czy nadają się
do opublikowania na forum. Świadomie wspieramy
odpowiedzialne krycia ,psów czystej krwi poprzez
wprowadzenie informacji na ich temat.

Rozpoznawany
Wysoka jakość, najświeższe informacje
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Łatwy dostęp
przez inne media
Reklamodawcy mają akces do całej bazy klienta
poprzez różne programy: nasza strona internetowa, fb, youtube , twitter, aplikacje telefoniczne lub przez współpracę z innymi organizacjami. Możemy pokazać twój produkt, i pokazać go
bezpośrednio nowemu klientowi ,wprowadzając
dopasowane pojęcia by dosięgnąć naszą istnejącą i nacelowaną bazę klienta.

Wszędzie
Zdobywanie nowych klientów
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Międzynarodowo
Mając korzenie w Niemczech ,Working-dog.
eu jest reprezentowany obecnie w wielu krajach. Rynek międzynarodowy rośnie w szybkim tempie; Nasza strona internetowa jest
dostępna w wielu językach!
Nowe języki-nowe rynki marketingowe i nasza wzrastająca śwatowa sieć jest dostarczana przez Franchise partners.

Na skalę światową
Dosięgając namierzonych klientów
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Natychmiast
Koncept

Liczby I postęp

•

•

największa na świecie platforma
internetowa dla psich sportów, kryć,

świecie

psich oficerów, entuzjastów oraz

•

ponad 2 milionów psów 150 ras

przewodników psów czystej rasy

•

dostępne w 21 językach

•

45,000 odwiedzających każdego

Ludzie
•

dnia

50 pracowników z siedzibą w

•

Halle/Leipzig
•

ponad 200,000 czlonków na całym

160 doświadczonych
moderatorów rasy

ponad 8 milionów wyświetlonych
stron miesięcznie

•

Około 300,000 wyświetleń flimików
w miesiącu

Sieć

Dopasowując namierzonych klientów
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Reklama w szczególach
Reklama klasycznego banera
Reklama twojego banera może być skierowana do konkretnej
grupy. Znaczy to, że twój baner może być pokazany ze wszystkim albo z połączeniem następujących:
Newsletter
Wysyłany co tydzień, bezpośrednio do skrzynki mailowej
użytkowników, mamy ponad 200.000 członków. Newsletter zawiera statystyki dotyczące ich profila, profila ich psów i także
kto odwedził ich stronę. Nowinki zawierają najświeższe wyniki z
zawodów na całym świecie oraz filmiki z ostatnich imprez. Reklama może być połączona we wszystkich newsletterach i może
być wysłana w każdym momencie.
Osobista wiadomość
Wysłana bezpośrednio do “odebrane” na working –dog.eu , wszyscy członkowie otrzymują tygodniowe osobiste wiadomości z
naszego systemu korespondecyjnego.

Zaleta osobistych wiadmości jest to że każdy użytkownik otrzymuje je bezpośrednio w „odebrane” wiadomości pośród innych
prywatnych wiadomości. Mogą one być wysłane bardzo szybko i
dopasowane pod kątem konkretnej grupy użytkowników. Póżniej
te wiadomości mogą być dopasowane w ten sposób , by zlokalizować konkretną grupę odbiorców z różnymi kryteriami na przykład: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, rasa psa lub inne cechy
psich profili.
Facebook
Dodatkowo do naszej strony mamy kilka stron i grup na Facebook-u. Dzięki ponad 100.000 fanom i ok 4.5 milionom ludzi w
sieci, twoja reklama może być bardzo szybko rozpowszechniona
w social media. Reklamodawcy mogą połączyć oferty i zniżki oraz
zareklamować migawkę w tytule na naszej stronie na Facebook-u.
Nowy pomysł?
Jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły I sugestie by lepiej
usprawnić Elastyczność widoczność naszej firmy.

Elastyczność
Dopasowując twoich namierzonych klinetów
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Pakiety sponsora
Pakiet sponsora 1
• logo firmy (150 x 60 px)na pierwszej stronie
oraz krótka prezentacja na stronie sponsora
• 1 duży( 728 x 90px lub 976 x 90px) i jeden
mały (468 x 60px) baner niżej na stronie

Pakiet sponsora 2
• 1 duży ( 728 x 90 px lub 976 x
90 px) I 1 mały ( 468 x 60px)
baner add thati niżej na stronie
Pakiet sponsora 3
• tapeta albo reklama pionowa I baner,
na stonie głównej i niższe strony
Wszystkie pakiety moga byc zamówione w
każdym języku lub tylko w jednym

Pakiet video
• baner na stronie video I pod oknem z
video (468 x 60px)
Newsletter/ wiadomość prywatna
• przekazując wszystkim członkom albo
specjalnym partiom, normalnie w
połączeniu z ogłoszeniem o imprezie
albo nowinki
Wydarzenia transmitowane za żywo
• baner na stronie podczas transmisji
na żywo
• wiadomości o sponsorze podawane
podczas trwania całej imprezy
(nowinki, facebook, wiadmości
osobiste)

Elastyczność

Możliwości dla sponsora
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Miejsce na reklamę
Baner w środkowej części na psich
profilach,osobistych profilach i liście z
rezultatami itd...

Tapeta/Reklama pionowa

Przegląd sponsorów

Na okniem z fimikiem

Baner reklamujący
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Kontakt
Jeśli chcesz zareklamować swój produkt lub masz jakieś
pytania na temat working-dog.eu, skontaktuj się:

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
https://www.facebook.com/Working-dog-Poland1701162016775820/?fref=ts

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

