PENAWARAN

PEMBUATAN WEBSITE
PROFESIONAL

Kenapa Memilih Kami?
GAMPANG DIHUBUNGI
Di pasaran memang banyak jasa seperti ini dengan harga yang lebih murah,
tapi dengan memilih kami maka Anda akan mendapatkan SUPPORT dan KEMUDAHAN KOMUNIKASI dengan kami.
Itu yang membuat kami berani mematok harga lebih. Buat apa bikin web lalu setelah itu hilang tak jelas kemana.
Silakan kontak kami semudah mungkin via Telpon, SMS atau Whatsapp.

FAIR DAN TERBUKA
Sejak Anda deal, maka kami akan meminta data sesuai KTP, kemudian harga pun jelas
dengan kapasitas sesuai webnya (bisa dicek pula cpanelnya), Anda bayar dapat invoice,
Anda lunasi dapat kwitansi, panduan dan data backup. Tidak cuma itu, setelah selesai pun Anda bebas konsultasi.
Dan saat perpanjangan web pun, kami akan mengirim invoice dan mengingatkan Anda.
Untuk hal-hal teknis yang kami kesulitan pun kami tak segan jujur ke Anda dan mencari solusi bersama.
Mau pindah layanan pun kami akan bantu hingga tuntas. Semua terbuka!

PENGALAMAN
Kami ada sejak 2007. Mulai dari klien Deltras, KONI sampai klien Partai Nasdem dan Humas Pemkot Surabaya pun ada.
Kami juga menangani puluhan klien portal/media online yang tentu saja sangat aktif konsultasi dengan kami.Tengah malam
pun kadang mengontak kami. Toko online hingga agen mobil pun ada
Total klien yang kami tangani hampir 500an dengan yang masih aktif atau expired.
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: 055/PNW/JW/IX/2017
: Penawaran Web
: 1 (satu) berkas penawaran
1 (satu) halaman profil jasawebsite
1 (satu) halaman contoh design web

Kepada,
Yth. Pimpinan/Owner
PERUSAHAAN
Di tempat

Dengan hormat,
Kami dari JasaWebsite.com, sebagai salah satu provider website ingin menawarkan pembuatan website (detail kami
lampirkan dalam proposal)
Kami menawarkan beberapa hal sebagai berikut:
1.

Pembuatan website profesional

2.

Penyediaan hosting di server lokal (IIX) atau US sehingga web lebih cepat diakses

3.

Seluruh proses dalam 1 paket dan 1 pintu sehingga lebih memudahkan user dan lebih aman

4.

Semua desain sudah support mobile (menyesuaikan ketika dibuka di hp, tablet dan gadget berbagai versi)

5.

Update web lebih mudah karena bisa langsung dari gadget/hp/tablet Anda tanpa harus membuka PC/Laptop
(kecuali hal teknis tertentu)

6.

Ada opsi web versi aplikasi android (bisa di download di Google Playstore)

7.

Kami juga menyediakan opsi Maintenance (Perawatan dan Pengelolaan Web)

Beberapa portfolio kami:
www.humas.surabaya.go.id

www.fraksinasdemjatim.com

www.hotelkita.id

www.swk95.com

www.partainasdemjatim.com

www.pemudapusura.com

www.multiteknindo.com `

www.lentera.tv

www.pdpspasarsurya.com

www.pigurasurabaya.com

www.pengolahanair.co.id

www.radiojatim.com

Demikian penawaran dari kami. Segala detail web akan dijelaskan di lampiran.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

JasaWebsite.com

Putut Hermawan
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Penawaran Kami

Paket GENERAL (Website only)
Adalah paket web sudah termasuk domain, hosting shared dan design themes/template yang bisa dipilih. Ada opsi
maintenance dan aplikasi android. Perpanjangan per tahun yang terjangkau.

GENERAL Bronze
-

3.000.000

: Rp.

4.500.000

Nama website (domain) .com, net, co dll kontrak selama 1 tahun
Hosting space & bandwith Unlimited kontrak selama 1 tahun
Desain berupa template standar company profile yang bisa dipilih. Halaman maksimal Unlimited
Input produk awal maksimal 50 item, selebihnya bisa diinput sendiri
Link social media: facebook, twitter, YM, BBM termasuk pembuatan akun social media (jika belum ada)
Bonus 1: Web Versi Mobile
Bonus 2: Free Maintenance 1 tahun (Security, backup dan error, tidak termasuk update content dan ads)
Bonus 3: didaftarkan ke Google dan search engine lainnya

GENERAL Platinum
-

: Rp.

Nama website (domain) .com, net, co dll kontrak selama 1 tahun
Hosting space 2 GB Bandwith 20 GB kontrak selama 1 tahun
Desain berupa template standar company profile yang bisa dipilih. Halaman maksimal 50
Input produk awal maksimal 30 item, selebihnya bisa diinput sendiri
Link social media: facebook, twitter, YM, BBM (hanya link dan tidak termasuk pembuatan akun social media)
Bonus 1: Web Versi Mobile
Bonus 2: didaftarkan ke Google dan search engine lainnya

GENERAL Gold
-

2.000.000

Nama website (domain) .com, net, co dll kontrak selama 1 tahun
Hosting space 1 GB Bandwith 20 GB kontrak selama 1 tahun
Desain berupa template standar company profile yang bisa dipilih. Halaman maksimal 25
Input produk awal maksimal 20 item, selebihnya bisa diinput sendiri
Link social media: facebook, twitter, YM, BBM (hanya link dan tidak termasuk pembuatan akun social media)
Bonus 1: didaftarkan ke Google dan search engine lainnya

GENERAL Silver
-

: Rp.

: Rp.

7.500.000

Nama website (domain) .com, net, co dll kontrak selama 1 tahun
Hosting space & bandwith Unlimited kontrak selama 1 tahun
Desain berupa template standar company profile yang bisa dipilih. Halaman maksimal Unlimited
Input produk awal maksimal 100 item, selebihnya bisa diinput sendiri
Link social media: facebook, twitter, YM, BBM termasuk pembuatan akun social media (jika belum ada)
Bonus 1: Web Versi Mobile + Aplikasi Android web view
Bonus 2: Free Maintenance 1 tahun (Security, backup dan error, tidak termasuk update content dan ads)
Bonus 3: didaftarkan ke Google dan search engine lainnya
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(Toko online, Profil Usaha, Low Budget Recommended)

Nama website (domain) .com, net, co dll kontrak selama 1 tahun
Hosting space mini 100 MB Bandwith 2 GB kontrak selama 1 tahun
Desain berupa template standar company profile yang bisa dipilih. Halaman maksimal 5
Input produk awal maksimal 10 item, selebihnya bisa diinput sendiri

Paket GENERAL PLUS (Website + Sosial Media + Youtube)
Adalah paket pembuatan general (diatas) yang disertai pembuatan sosial media, youtube dan marketplace

GENERAL PLUS Bronze
-

-

3.900.000

: Rp.

5.700.000

Paket web General Gold kontrak selama 1 tahun
Pembuatan dan design facebook page, instagram dan twitter, termasuk header dan icon
Posting 15 item ke facebook page, instagram dan twitter bisa berupa foto atau video
Pembuatan dan design youtube channel dan posting 5 video berupa slideshow
Free pembuatan 3 akun marketplace Indonetwork, Yellowpages, Indotrading, Bizfold , Bisnisukm, Direktoriindonesia, Bisnispedia, Kotabagus (pilih salah satu)

GENERAL PLUS Platinum
-

: Rp.

Paket web General Silver kontrak selama 1 tahun
Pembuatan dan design facebook page, instagram dan twitter, termasuk header dan icon
Posting 7 item ke facebook page, instagram dan twitter bisa berupa foto atau video
Pembuatan dan design youtube channel dan posting 2 video berupa slideshow

GENERAL PLUS Gold
-

2.700.000

Paket web General Bronze kontrak selama 1 tahun
Pembuatan dan design facebook page, instagram dan twitter, termasuk header dan icon
Posting 5 item ke facebook page, instagram dan twitter bisa berupa foto atau video
Pembuatan dan design youtube channel dan posting 1 video berupa slideshow

GENERAL PLUS Silver
-

: Rp.

: Rp.

9.000.000

Paket web General Platinum kontrak selama 1 tahun
Pembuatan dan design facebook page, instagram dan twitter, termasuk header dan icon
Posting 20 item ke facebook page, instagram dan twitter bisa berupa foto atau video
Pembuatan dan design youtube channel dan posting 5 video berupa slideshow
Free pembuatan 3 akun marketplace Indonetwork, Yellowpages, Indotrading, Bizfold , Bisnisukm, Direktoriindonesia, Bisnispedia, Kotabagus (pilih salah satu)
Didaftarkan ke Google Bisnisku agar mudah muncul dalam pencarian atau google map
Maintenance social media 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten
Maintenance youtube channel 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten
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Paket ALL IN ONE (Website + Sosial Media + Youtube + Marketplace + Maintenance)
Adalah paket web terlengkap sudah termasuk web teroptimasi, dengan opsi maintenance, pengelolaan sosial media,
youtube, aplikasi android web view, periklanan facebook dan berbagai fitur unggulan lain.

ALL IN ONE Dasar

: Rp.

9.000.000*

-

Mendapatkan 1 web tipe General Silver + Blog Content HEMAT

-

Pembuatan akun facebook teroptimasi – 200 friend

-

Pembuatan akun instagram teroptimasi – 200 follower

-

Pembuatan akun twitter teroptimasi – 200 follower

-

Pembuatan youtube channel dengan 5 video slideshow

-

Pembuatan 3 akun marketplace Indonetwork, Yellowpages, Indotrading, Bizfold , Bisnisukm, Direktori-indonesia, Bisnispedia, Kotabagus (pilih
salah satu) dan sudah diisi masing-masing 20 produk rumah yang dijual. Durasi iklan 30-60 hari

-

Maintenance web 1 tahun (security, backup, error, server) – tidak termasuk update konten

-

Maintenance social media 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten

-

Maintenance youtube channel 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten

-

Panduan update bisa langsung dari HP dan free konsultasi

ALL IN ONE Bagus

: Rp.

14.000.000*

-

Mendapatkan 1 web tipe General Gold + Blog Content CERMAT

-

Pembuatan akun facebook teroptimasi – 200 friend

-

Pembuatan akun instagram teroptimasi – 200 follower

-

Pembuatan akun twitter teroptimasi – 200 follower

-

Pembuatan youtube channel dengan 10 video slideshow

-

Pembuatan 4 akun marketplace Indonetwork, Yellowpages, Indotrading, Bizfold , Bisnisukm, Direktori-indonesia, Bisnispedia, Kotabagus (pilih
salah satu) dan sudah diisi masing-masing 20 produk rumah yang dijual. Durasi iklan 30-60 hari

-

Pembuatan aplikasi android web view (mirip dengan tampilan web) sudah termasuk upload di playstore

-

Didaftarkan ke Google Bisnisku agar mudah muncul dalam pencarian atau google map

-

Facebook Ads selama 7 hari (disesuaikan harga dan kata kunci yang diinginkan)

-

Instagram Ads selama 7 hari (disesuaikan harga dan kata kunci yang diinginkan)

-

Maintenance web 1 tahun (security, backup, error, server) – tidak termasuk update konten

-

Maintenance social media 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten

-

Maintenance youtube channel 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten

-

Panduan update bisa langsung dari HP dan free konsultasi

ALL IN ONE Mantab : Rp. 22.000.000*
-

Mendapatkan 1 web tipe General Platinum + Blog Content HEBAT

-

Pembuatan akun facebook teroptimasi – 200 friend

-

Pembuatan akun instagram teroptimasi – 200 follower
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-

Pembuatan akun twitter teroptimasi – 200 follower

-

Pembuatan youtube channel dengan 15 video slideshow

-

Pembuatan 5 akun marketplace Indonetwork, Yellowpages, Indotrading, Bizfold , Bisnisukm, Direktori-indonesia, Bisnispedia, Kotabagus (pilih
salah satu) dan sudah diisi masing-masing 20 produk rumah yang dijual. Durasi iklan 30-60 hari

-

Pembuatan aplikasi android web view (mirip dengan tampilan web) sudah termasuk upload di playstore

-

Didaftarkan ke Google Bisnisku agar mudah muncul dalam pencarian atau google map

-

Facebook Ads selama 7 hari (disesuaikan harga dan kata kunci yang diinginkan)

-

Instagram Ads selama 7 hari (disesuaikan harga dan kata kunci yang diinginkan)

-

Google Ads selama 7 hari (disesuaikan harga dan kata kunci yang diinginkan)

-

Update artikel tentang otomotif 1 artikel per 2 minggu, total 26 artikel selama 1 tahun, untuk meningkatkan SEO

-

Maintenance web 1 tahun (security, backup, error, server, konten artikel per 2 minggu)

-

Maintenance social media 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten

-

Maintenance youtube channel 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten

-

Panduan update bisa langsung dari HP dan free konsultasi

-

Free pelatihan kru untuk mengoperasikan semua fitur

ALL IN ONE Super

: Rp.

49.000.000*

-

Mendapatkan 1 web tipe General Platinum + Blog Content MANTAB

-

Pembuatan akun facebook teroptimasi – 1000 friend

-

Pembuatan akun instagram teroptimasi – 1000 follower

-

Pembuatan akun twitter teroptimasi – 1000 follower

-

Pembuatan youtube channel dengan 10 video slideshow dan 1 video profil dealer selama 5-10 menit

-

Pembuatan 6 akun marketplace Indonetwork, Yellowpages, Indotrading, Bizfold , Bisnisukm, Direktori-indonesia, Bisnispedia, Kotabagus (pilih
salah satu) dan sudah diisi masing-masing 20 produk rumah yang dijual. Durasi iklan 30-60 hari

-

Pembuatan aplikasi android web view (mirip dengan tampilan web) sudah termasuk upload di playstore

-

Didaftarkan ke Google Bisnisku agar mudah muncul dalam pencarian atau google map

-

Facebook Ads selama 26 hari dalam setahun (disesuaikan harga dan kata kunci yang diinginkan)

-

Instagram Ads selama 26 hari dalam setahun (disesuaikan harga dan kata kunci yang diinginkan)

-

Google Ads selama 26 hari dalam setahun (disesuaikan harga dan kata kunci yang diinginkan)

-

Update artikel tentang otomotif 1 artikel per minggu, total 52 artikel selama 1 tahun, untuk meningkatkan SEO

-

Update video youtube slideshow atau video dari klien 1 video per minggu, total 52 video selama 1 tahun

-

Update status facebook, twitter, instagram 2 kali per minggu, total 104 status selama 1 tahun

-

Maintenance web 1 tahun (security, backup, error, server, konten artikel per minggu)

-

Maintenance social media 1 tahun (security, status 2 kali per minggu)

-

Maintenance youtube channel 1 tahun (security, konten video per minggu)

-

Maintenance akun marketplace 1 tahun (security) – tidak termasuk update status dan konten

-

Panduan update bisa langsung dari HP dan free konsultasi

-

Free pelatihan kru untuk mengoperasikan semua fitur

Paket CUSTOM Harga dan fitur : Kontak kami
Adalah paket web sesuai design dan fitur yang diinginkan. Semua bisa disesuaikan dengan budget.
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Cara dan Tahapan Order
 Kontak kami di 0813 7099 7168 via telpon/sms/whatsapp
 Silakan konsultasi kebutuhan website Anda sejelas-jelasnya. FREE



















Pilih nama website Anda
Pilih design website Anda
Bayar uang muka 50%, kecuali website di bawah 1 juta maka bayar 70%
Invoice dan kwitansi term 1 kami kirimkan ke email Anda
Data identitas Anda untuk pendaftaran web
Domain dan hosting kami proses
Silakan Anda kirim segala data yang dibutuhkan via email atau whatsapp atau
flashdisk
Proses design website kami mulai
Website jadi dan siap direview
Pelunasan biaya total website oleh Anda
Revisi-revisi dalam batas wajar sesuai paket dan kesepakatan
Website launching
Proses tahapan selanjutnya untuk paket tertentu, misalnya pembuatan aplikasi
android web view, pembuatan sosial media, youtube, marketplace, submit
search engine dll
Serah terima seluruh paket web kepada Anda
Kwitansi, akses web dan panduan serta backup kami kirimkan ke email atau
whatsapp Anda
Selesai
Untuk yang mengambil paket maintenance maka selanjutnya akan disupport
penuh selama 1 tahun atau masa kontrak

Masih bingung? Kontak saja kami di 0813 7099 7168
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Tentang Jasawebsite
Adalah perusahaan yang memberikan layanan total segala kebutuhan website dalam satu pintu :
-

Pendaftaran nama website (domain name)
Penyewaan hosting server
Desain dan pembuatan website
Update dan perawatan website (maintenance)

Berdiri sejak tahun 2007 dan telah menangani ratusan klien website di Indonesia. Untuk melihat daftar klien
kami, silakan klik : http://jasawebsite.com/portfolio
Mengapa memilih www.jasawebsite.com :
-

Berpengalaman | berdiri sejak 2007
Premium design & services | bisa custom design
Private hosting | memiliki hosting sendiri, khusus untuk klien www.jasawebsite.com
Full support | mudah dihubungi via telepon, sms, BBM, Whatsapp, email
Transparan | semua harga dan fitur terbuka, tidak ada hidden fee
(Biaya sesuai perjanjian di awal, tidak ada biaya tak terduga lain yang tiba-tiba muncul)

Apakah www.jasawebsite.com terpercaya ?
Banyak dari klien www.jasawebsite.com adalah rekomendasi dari klien sebelumnya.
www.jasawebsite.com memiliki hosting sendiri, khusus digunakan klien saja. Klien tidak perlu secara terpisah
menghubungi vendor A (untuk teknis website), vendor B (untuk permasalahan hosting), dan lain-lain. Karena
semua kami sendiri yang mengerjakan.
- Mudah dihubungi menjadi sangat penting, karena terkadang klien menemui kesulitan dalam urusan website. Sebisa
mungkin, kami membantu lewat telepon, sms, chatting, bahkan berkunjung jika diperlukan.
- Klien tidak terbebani adanya “hidden fee” atau biaya tambahan yang muncul di tengah jalan. Biaya yang kami
tetapkan sesuai perjanjian di awal.
- Kami menjaga nama baik klien dan www.jasawebsite.com untuk kelangsungan kemitraan dan bisnis jangka panjang
kami.
-

Beberapa Klien Jasawebsite.com
-

HUMAS PEMKOT SURABAYA

-

DELTRAS

-

PASAR SURYA

-

PSSI SURABAYA

-

KONI JATIM

-

KONI SIURABAYA

-

PARTAI & FRAKSI NASDEM JATIM

-

PRSSNI JATIM

-

KEMENTERIAN KKP JATIM

-

Perusahaan dan UKM seluruh Indonesia

-

Puluhan media online portal di Jawa Timur
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