Vedd fel a kapcsolatot a Kutyá Világgal
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A kezdet- Az ötlet
2005-ben induló working-dog, összeköti a világ kutyatulajdonosait azáltal, hogy kutyáik törzskövét és adatlapját, saját munka tapasztalataikat és eredményeiket
megoszthatják egymással egy platformon.
A kezdetekben szolgálati és munka kutya fajtákra korlátozodott az oldal, melyet az alapító Mathia Dögel
gyorsan fejlesztett.

Mathias Dögel
Csatlakoznak a kutyatulajdonossok
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Ma- Vezető a kutyás világban
A working-dog a világ vezető onlájn portálja, kutyás
információkkal, élőközvetítéssel és a legújabb eredményekkel a jelentős kutyasportokról a világ számos országából. Rendezvények filmezése világszerte, beleértve a nemzeti és világbajnokśagokat,
minden videó a kutyák saját profilján is szerepel,
ami számítógépről, tablettről és mobiltelfonról is
megtekinthető.
A working-dog több mint, 200.000 taggal és több
mint 2 millió regisztrált kutyával a világ legnagyobb
kutyás platformja.

piac vezető

Csatlakoznak kutyák és gazdáik
5

Megbízható információk
- Minőség
Minden információt és adatot, melyet a felhasználok
közzé tesznek a kutyák adatlapján moderátorok ellenőrzínek. Hasonlóan a Wikipédiához minden bejegyzést, képet, videót felülvizsgálnak mietőtt az
nyilvánoság elé kerül. Törzskönyv információinkkal tudatosan támogatjuk a fajta tiszta kutyák tenyésztését.

Elismertség
Magas minőségű naprakész információk
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Cross média
Hirdetőinknek hozzáférést biztosítunk, teljes ügyfélkörünkhöz több csatornán keresztül: weboldalunkon, Facebook-on, YouTube-on, Twitter-en,
mobil alakalmazások illetve partneri szervezetek
segítségével. Biztosítani tudjuk, hogy a termékek,
szolgáltatások és a vállalat közvetlenül a leendő
ügyfélcsoportot célozza meg, egy személyre szabott reklám koncepcióval.

Mindenhol
Új ügyfelek megcélzása
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Nemzetközi
Németországból induló working-dog, mostanra a világ számos országában képviselteti magát. A nemzetközi piac növekedését,
többnyelvűségünk segíteti, azáltal, hogy az
oldal számos nyelven elérhető. Világszerte
müködő country partnereink új és növekvő
piacot biztosítanak.

világszerte
célzott ügyfelek elérése
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Egy percben
Koncepció

Nøkkeltal

•

A világ legnagyobb internetes

•

több mint 200.000 tag világzerte

platformja sport és szolgálati

•

több mint 2 millió kutya 150 fajta

kutyákról, tenyésztésről, fajta tiszta

•

21 nyelven elérhető

kutyák kiállításairól és

•

mintegy 45.000 látogató naponta

kutyarajongókról.

•

mintegy 8 millió oldal megtekintés
havonta

Emberek
•

•

mintegy 300.000 videó havonta

50 munkatárs a központban
Halleban/Lipcsében

•

160 tapasztalt fajta moderátor

hálózat

Megcélzott ügyfeleid
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Reklám részleteiben
„Classic banner“ reklám
A banner hirdetése lehet „célcsoport-specifikus“. Ez az alábbi,
összes vagy két lehetőség kombinációját jelenti, amely a következő:
Hírlevél
Közvetlenül, már több mint 200.000 felhasználónknak hetente küldött hírlevél. Ami tartalmazza saját és kutyáik profiljának
statisztikáját és azokat a személyeket akik megtekintik az oldalukat. Emellett híreket a legújabb versenyek eredményeiről
a világ minden tájáról és videókat a közelmúlt eseményeiről. A
hirdetést lehet integrálni a hírlevelekkel amiket ki lehet küldeni
bármikor.
Személyes üzenet
Közvetlenül minden felhasználó személyes „postaládájába“
megkapja a working-dog heti üzenetét. Ennek a személyes üzenetnek az az előnye, hogy a tag közvetlenül megkapja a levelet
privát üzenetként, amely nagyon gyors és testre szabható a felhasználói célcsoportokra.

A címzetteket tovább lehet konkretizálni életkoruk, nemük,
lakóhely szerinti országuk, kutyafajta vagy egyéb profiljukban szereplő adat alapján.
facebook
Honlapunk mellett rendelkezünk több Facebook oldallal és csoporttal. Több mint 100.000 rajongónk van és több mint 4,5 millió
embert érhetünk el a hirdetéseinkkel a virtuális közösségi oldalon. A hirdetők összes ajánlatát, kedvezményeit valamit reklám
spotot is meg tudunk jeleníteni a Facebook oldalakon.
Egy másik ötlet?
Mi mindig nyitottak vagyunk az új ötletekre és javaslatokra,
amelyekkel a legjobban láthatóvá tehetjük a hirdetésedet. Mi bízunk a veled való kreatív együttműködésben!

rugalmasság

A Te megcélzott ügyfeleid
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Hirdetői Csomagok
Hirdetői csomag 1
• Cég logó (150 x 60 px) A nyitóoldalon és egy
rövid bemutatkozás a szponzori oldalon
• 1 nagy (728 x 90 px or 976 x 90 px)
• és 1 kicsi (468 x 60 px) banner
• az összes aloldalon. A bannerek az oldalakon
rotációban váltakozva jelennek meg.
Hirdetői csomag 2
• 1 nagy (728 x 90 px or 976 x 90 px)
• és 1 kicsi (468 x 60 px) banner
• az összes aloldalon. A bannerek az
oldalakon rotációban váltakozva
jelennek meg.
Hirdetői csomag 3
• Háttérképként vagy bannerként
• a honlapon és az aloldalakon
Minden csomag foglalható, minden
nyelven vagy csak egy nyelven.

Videó csomag
• Banner a videó oldalakon és a videó alatt az
ablakban (468 x 60 px)

Hírlevél/ Személyes üzenet
• Továbbítva az összes tagnak vagy
speciálisan egy csoportnak, általában együtt
az eredménylistákkal vagy a hírekkel.
Élőközvetítés/Események
• Banner az élőközvetítés oldalán
• Szponzori üzenetek az egész bejelentkezés
alatt az eseményen (hírek, facebook,
személyes üzenet)

rugalmasság

Hirdetési lehetőségek
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Reklám helyek
Banner a kutya oldalának közepén profilok,
személyes profilok és eredmény listák stb.

Hirdetők áttekintése

Háttérkép

a videó ablakban

Banner reklám
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Kapcsolat
Marianna Árva and Attila Lovász
arvamarianna@gmail.com
lovasz.atti@gmail.com
Telefon +36-70-261-2516
+36-30-30-35159
www.working-dog.eu/user/Marianna-Árva-56994
www.working-dog.eu/user/Attila-Lovász-40186
https://www.facebook.com/workingdoghungary/?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

Média és Reklám
working-dog
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www.working-dog.com

