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Na počátku byl nápad
První generace working-dog vzešla z myšlenky spojit
online psy, jejich majitele a dosažené sportovní výsledky. Pan Mathias Dögel založil webové stránky, které
byly zpočátku zaměřeny na IPO a pracovní plemena,
a tak se velmi rychle dostaly do povědomí kynologické
veřejnosti.

Mathias Dögel
Inovativní myšlenka - propojit majitele psů
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Dnes - jedničkou v oboru
working-dog má vedoucí postavení na trhu díky jedinečné kombinaci informací jak ze světa kynologie, tak o čistokrevném chovu psův mezinárodním
rozsahu. Své zkušenostit ak mohou navzájem sdílet
sportovci, chovatelé i a milovníci všechp lemen FCI
a i vyznavači všemožnýchp sích sportů.P o celém
světě jsou filmovány kynologické akce, a pokud to
jde, jsou uživatelůmi živě přenášeny - na PC, tablet
nebo mobilní telefon.

Špička na trhu
Mnohem víc, než jen " facebook pro kynology "
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Loajalita zákazníků díky kvalitě
Veškeré informace a data, které jsou na working-dog zveřejňovány, jsou kontrolovány na principu Wikipedie - rasy znalí moderátoři prověřují
každý vklad, obrázek i video co do pravdivosti a
správnosti. Zcela záměrně tak podporujeme zodpovědný chov čistokrevných plemen, mnohdy díky
informacím získaných přímo z plemenných knih.

čistokrevný
Hodnověrné informace - spokojený klient
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Intermediální dostupnost
Cílovou skupinu umíme zasáhnout hned několika
způsoby. Bohaté možnosti reklamy na naší platformě lze propojit s kanály na facebooku, YouTube a
Twitteru, s našimi aplikacemi pro smartphony nebo
skrze spolupráci s různými svazy. My vaše produkty,
nabídky nebo servis podáme klientovi přímo. Zcela
přesně, bez okolků a trvale. Jsme schopni vytvořit
koncept přímo na míru s dosahem na naší existující
a cílovou zákaznickou základnu.

kdekoli
Dosah na přesnou cílovou skupinu
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Mezinárodní dosah
V prvních letech pocházeli naši uživatelé
většinou z Německa. Dnes je working-dog
známý daleko za hranicemi Evropy. Mezinárodní trh se rozrůstán euvěřitelně rychle.
Průběžněj sou připravovány nové jazykové
verze a tím se otevírají i nové možnosti pro
obchodníky. Na še sí ť je místně spravována
za podpory našich země partnerů.

Celosvětově
Dosah na přesnou cílovou skupinu
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Stručně
Pojem

Čísla a rozvoj

•

celosvětově největší internetová plat-

•

přes 200.000 členů po celém světě

forma o kynologii - pro chovatele,

•

více, jak 2 miliȯnu psu 150 plemen

psovody, vystavovatele a/nebo jen mi- •

21 jazykových verzí

lovníky čistokrevných plemen psů

•

ca. 45.000 návštěvníků denně

•

kolem 8 milionů zhlédnutí stránky

Lidé

okolo 300.000 video-přístupů každý

•

měsíc

50 zaměstnanců v působišti
Halle/Leipzig

•

160 zkušených moderátorů
jednotlivých plemen

síť

Zaměření i na Vaši cílovou skupinu
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Možnosti reklamy v detailu
Klasické reklamní bannery
Naše prostory pro bannery je možné umístit specificky přímo
pro cílovou skupinu. Na následujících stránkách naleznete přehled možných kombinací.
Zpravodaj
Jednou týdně dostává přes 200.000 našich členů e-mailem Zpravodaj se statistikami návštěv jejich profilu a profilů jejich psů.
Novinky, jako například čerstvé výsledkové listiny a info o videích z různých mistrovství, jsou zasílány samostatně. Do všech
Zpravodajů je možné zakomponovat cílenou reklamu. Zpravodaje mohou být zaslány i mimo pravidelné intervaly.
Soukromé zprávy
Prostřednictvím našeho messaging systému dostávají uživatelé
do svého inboxu (přímo na platformě) pravidelně zprávu o novinkách týdne. Předností reklamy v těchto soukromých zprávách je to, že jsme schopni je zasílat velmi rychle a přizpůsobit
je specifickým uživatelským skupinám (např. dle věku, pohlaví,
země - místa pobytu, ale i dle plemene nebo jiné charakteristiky
z profilu).

facebook
Jako doplněk k naší platformě provozujeme také několik facebookových stránek. V tuto chvíli má ta hlavní více, jak 100.000
fanoušků s dosahem na 4,5 milionu uživatelů. Reklama může být
v tomto případě spojena se soutěžemi, slevovými akcemi a speciálními nabídkami. Rovněž nabízíme reklamní prostor na titulce
našich facebookových stránek.
Máte jiný nápad?
Tak to jste u nás správně! My jsme flexibilní, stále otevřeni
novým výzvám, nápadům a těšíme se na kreativní spolupráci
s Vámi!.

flexibilní

Zaměření i na Vaši cílovou skupinu
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Sponzorské balíčky
Sponzor paket 1
• Firemní logo (150 x 60 px) na úvodní stránce a
krátké představení na stránce o sponzorech
• 1 velký (728 x 90 px or 976 x 90 px)
a 1 malý (468 x 60 px) banner na podstránkách

Sponzor paket 2
• 1 velký (728 x 90 px or 976 x 90 px)
a 1 malý (468 x 60 px) banner na podstránkách

Sponzor paket 3
• Wallpaper (tapeta) nebo skyscraper (svisle) a
banner na úvodní stránce a na podstránkách

Video paket
• banner na stránce pro výběr kvality videa a
pod oknem prohlíženého videa (468 x 60 px)

Zpravodaj / Soukromé zprávy
• zaslání všem členům, případně jen speciální
podskupině zpravidla ve spojení s informacemi
o událostech nebo novinkách
Livestream (živý přenos) / Události
• banner na stránce přímého přenosu
(livestreamu)
• zmínka o sponzorovi ve všech zprávách, související s danou událostí (novinky, facebook,
soukromé zprávy)

Všechny balíčky je možné objednat pro všechny
jazykové verze, či jen pro určité jazyky

flexibilní

Pestrá paleta možností
17

Příklady umístění reklamy
Banner jako dělítko: v profilech psů,
v uživatelských profilech, ve výsledkových
listinách apod.

Přehled sponzorů

Wallpaper (tapeta) / Skyscraper (svisle)

Okno pro výběr kvality videa

Pestrá paleta možností
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Kontaktní osoba
Pokud Vás nabídka zaujala a chcete working-dog využít
jako reklamní platformu pro Vaše produkty nebo služby,
prosím neváhejte mě kontaktovat. working-dog Vám nabízí neuvěřitelný rozsah možností, jak Vaši reklamu vhodně umístit i zacílit a tím přímo oslovit co nejširší okruh
potencioálních klientů. Těším se na spolupráci!
Bc. Vilemína Kracíková
vilemina.kracikova@working-dog.com
Tel. +420-777-003-143
www.working-dog.eu/user/Vilemina-Kracikova-32397
https://www.facebook.com/WorkingDogCZ/?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
Jsme tu pro Vás!
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www.working-dog.com

