Entre em contato com
o mundo dos cães

Media
& Propaganda
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O começo - A idéia
Desde 2005 o working-dog conecta donos de cães ao
redor do mundo, trazendo para eles perfis online com
pedigrees de cães, e permitindo às pessoas compartilhar seus resultados e suas qualificações de trabalho.
No começo limitado a cães de esporte e utilidade e
raças de trabalho, o website do fundador Mathias Dögel veio a tona rapidamente.

Mathias Dögel
Ideia Inovadora
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Conectando donos de cães
Working-dog é o líder mundial em informações online sobre cães, transmissão ao vivo, e últimos resultados da maioria dos esportes com cães em muitos
países. Os eventos são filmados no mundo inteiro,
inclusive campeonatos nacionais e mundiais, e os
vídeos são alocados individualmente no perfil de
cada cão e disponibilizados em computadores, tablets e telefones celulares. Working-dog hoje é a
maior comunidade de amantes de cães do mundo,
com mais de 200.000 membros no mundo inteiro,
e mais de 2 milhão e meio de cães registrados.

Líder no mercado

Connectando cães & seus donos
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Lealdade do cliente - qualidade
Informações e dados de todos os cães são formulados por usuários públicos, e então checados
por nossos moderadores. Semelhante à Wikipedia,
cada registro, imagens e vídeos são checados em
sua validade antes de se tornarem públicos. De
maneira consciente, apoiamos a criação responsável de cães de raça pura fornecendo toda a informação a respeito das linhas de sangue (studbook).

Reconhecimento
Informação atualizada de alta qualidade
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Acessível por crossmedia
Anunciantes têm acesso à toda nossa base de clientes através de múltiplos canais: nosso website,
Facebook, Youtube, Twitter, aplicativos para dispositivos móveis ou através de parcerias com outras
organizações. Podemos trazer seu produto, serviço
ou mensagem diretamente a novos clientes, oferecendo um conceito feito sob medida, alcançando
nossa já existente e direcionada base de clientes.

Em todo lugar
Atingir novos clientes
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Internacional
Tendo sido originado na Alemanha, working-dog está agora representado em diversos países. O mercado internacional está crescendo em um ritmo cada vez maior, com o
nosso website disponível em diversas línguas,
e aumentando! Com mais línguas, vêm novos
mercados e nossa crescente rede mundial é
fornecida por parceiros de franquia.

Mundo inteiro
Clientes-alvo atingidos
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Relance
Conceito

Números e progresso

•

•

Maior plataforma de internet do
mundo sobre esportes com cães,
criação, agentes caninos, entusiastas

mais de 200.000 membros no
mundo inteiro

•

e handlers de cães de raças puras.

mais de 2 milhão de cães de 150
raças diferentes

•

disponível em 21 línguas

Pessoal

•

cerca de 45.000 visitantes por dia

•

•

cerca de 8 milhões de visualizações

50 empregados na sede
central

•

de páginas por mês

160 moderadores experientes
em raças

•

cerca de 300.000 visualizações de
vídeos por mês

Rede
Atingindo seu público-alvo
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Publicidade em detalhes
Banners publicitários clássicos
Seu banner publicitário pode ser „específico para o grupo alvo“.
Significa que sua propaganda pode ser mostrada com a totalidade ou uma combinação do descrito abaixo:
Boletim de notícias
Enviado semanalmente, diretamente aos emails dos usuários,
temos mais de 200.000 membros. O boletim de notícias resume
as estatísticas do perfil dos usuários, seus cães e de quem tem
visitado sua página. Notícias incluem os últimos resultados de
competições em todo o mundo e vídeos de eventos recentes.
Publicidade pode ser integrada em todos os boletins informativos e podem ser enviados a qualquer tempo.
Mensagem pessoal
Enviada diretamente para a caixa de entrada no site do working-dog, todos os membros recebem uma mensagem pessoal
semanalmente de nosso sistema de mensagens do site.

As vantagens da mensagem pessoal são: o usuário as recebe
diretamente em sua caixa de entrada entre suas mensagens privadas; podem ser encaminhadas muito rapidamente; e podem
ser customizadas para grupos de usuários específicos. As mensagens podem ser personalizadas para melhor direcionamento a
destinatários específicos com diferentes critérios, por exemplo,
idade, sexo, país de residência, raças do cão ou outras caracterísiticas do perfil do cão.
Facebook
Em complemento ao nosso site, temos diversos sites e gupos
de facebook. Com mais de 100.000 fãs e mais de 4.5 milhões
de pessoas na rede, sua publicidade pode alcançar usuários na
mídia social de maneira „viral“. Anunciantes podem combinar
ofertas e descontos, assim como um spot publicitário no título de
nossos sites do Facebook.
Outra idéia?
Nos estamos sempre abertos para novas idéias e estamos abertos a sugestões de como melhorar a visibilidade de seu negócio.
Estamos ansiosos para ter uma colaboração criativa de sua parte!

flexibilidade
Atingindo seu público alvo
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Pacotes de patrocínio
Pacote de patrocínio 1
• Logomarca da empresa (150 x 60 px) na
página principal e breve apresentação no
site do apresentador
• 1 banner grande (728 x 90 px ou 976 x 90
px) e um pequeno (468 x 60 px) nas páginas
inferiores
Pacote de patrocínio 2
• 1 banner grande (728 x 90 px ou 976 x
90 px) e um pequeno (468 x 60 px) nas
páginas inferiores
Pacote de patrocínio 3
• Papel de parede ou „skyscraper“ e
banner, na página principal e nas
páginas inferiores.
Todos os pacotes podem ser reservados em
todas as línguas, ou apenas em uma língua.

Pacote de vídeo
• Banner na página de vídeo e abaixo da janela
do vídeo (468 x 60 px)

Boletim informativo / Messagem pessoal
• Direcionado a todos os membros ou a
grupos especiais, normalmente em
conjunto com anúncios de eventos ou
notícias.
Transmissão ao Vivo / Eventos
• Banner na página da transmissão ao
vivo
• Mensagem do patrocinador através de
todos os anúncios para o evento
(notícias, facebook, mensagem pessoal)

flexível

Oportunidades do patrocinador
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Locais de publicidade
Banner no perfil do cachorro, em
perfis pessoais, e listas de resultados
etc

Resumo dos patrocinadores

Papel de parede / Skyscraper

Visão geral dos patrocinadores em janela de vídeo

Banner publicitário
19

Contato
Para começar a anunciar, ou se tiver alguma dúvida, por
favor entre em contato com working-dog:

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

contato
Estamos aqui para vocé!
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www.working-dog.com

