Jasa Website Murah

Hal : Penawaran Jasa Website Murah

Sebelumnya Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu yang telah menerima
dan meluangkan waktu untuk membaca penawaran jasa website ini sehingga Bapak / Ibu dapat
mempertimbangkan dan memilih produk yang Kami tawarkan.

Kami dari Agency UKM sebagai salah satu jasa pembuatan website yang mengutamakan
layanan, mempunyai solusi terbaik bagi calon klien atau pelanggan yang membutuhkan website
yang produktif.

Layanan jasa website yang Kami tawarkan :
-

Jasa pembuatan website Company Profile
Jasa pembuatan website Katalog Produk
Jasa pembuatan website Toko Online

Keunggulan yang dimiliki oleh Agency UKM antara lain :
Jaminan balik modal kurang dari masa kontrak, investasi yang telah dikeluarkan akan
tepat guna.
Jaminan website dapat bermanfaat secara efektif dan efisien.
Seluruh proses ditangani dan di kontrol langsung oleh team UKM yang berpengalaman
di bidang website dan marketing online.
Harga yang lebih kompetitif.
Update dan upgrade dapat dilakukan seketika sesuai kebutuhan pelanggan.
Cepat dan tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan, maupun melayani berbagai
permintaan dan keluhan pelanggan.

Pengalaman penanganan jasa website pilihan :
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Website 7th Asia Pacific Conference on Transportation and the Environment website
untuk Seminar Asia Pasifik dalam bidang Civil Engineering
Website salah satu Jurusan di UNDIP Semarang
Website Pengusaha Properti Nasional
dll

Besar harapan Kami untuk dapat menjalin kerjasama dengan Bapak / Ibu. Demikian
penawaran jasa pembuatan website ini, Kami menunggu kabar baik dari Bapak/Ibu. Atas
perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

IndonesianWebsite.Net

Agency UKM

Al Rasyid, ST

Website Company Profile, Katalog Produk dan Toko Online
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Alasan Kami hanya mengkhususkan diri dalam pembuatan website “Company Profile,
Katalog Produk dan Toko Online
” adalah karena di Indonesia pada pengunjung banyak yang masih awam dengan berbagai
macam tipe website, menurut pengalaman dan survei yang telah Kami lakukan, website yang
sistematis seperti website “
Company Profile, Katalog Produk dan Toko Online
” lebih mudah untuk memperoleh order daripada website dengan sistem yang lebih rumit. Kami
menjamin setiap metode Kami berhasil.

Berikut adalah Penawaran Paket Jasa Pembuatan Website :

Fasilitas

Jasa Website Paket A

Jasa Website Paket B

1

Design
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Tampilan Standar

Tampilan Variatif

2

Animasi
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Animasi Sederhana

Animasi Menarik

3

Aplikasi CMS

Joomla

Joomla
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4

Nama Domain

Com/Net/Org

(misal: namadomain.com)

Com/Net/Org

(misal: namadomain.com)

5

Kapasitas Hosting

6 / 14

Jasa Website Murah

Space 350Mb,

Bandwidth Unlimited

Space 500Mb,

Bandwidth Unlimited

6

Nama Email

username@ yahoo.com /

username@ gmail.com
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username@ yahoo.com /

username@ gmail.com

7

Contoh Website yang pernah dikerjakan

www.kolamrenangjogja.com
Dll..

www.amintidungseribu.com
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Dll..

8

Penyusunan Sruktur Website

Ya, ada penyusunan struktur website, agar website mudah dikenali mesin pencari

Ya, ada penyusunan struktur website, agar website mudah dikenali mesin pencari

9

Layanan Revisi
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Layanan revisi di 2 minggu pertama FREE

Layanan revisi di 2 minggu pertama FREE

10

Layanan Tambahan

Konsultasi gratis solusi bisnis online

Konsultasi gratis solusi bisnis online

Total Biaya di Tahun Pertama
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(Sudah termasuk pembuatan Website + Sewa Domain 1 tahun + Sewa Space Hosting 1 tahun)

Hanya Rp 1.500.000,-

Hanya Rp 2.000.000,-

Biaya di Tahun Kedua dan Tahun setelahnya

(Perpanjangan Sewa Domain 1 tahun + Sewa Space Hosting 1 tahun)

Rp 600.000,-/tahun

Rp 700.000,-/tahun
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Keterangan Tambahan
- Ada login website untuk klien, namun tidak ada login panel hosting dan domain
- Untuk customize website dikenai biaya tambahan. Apabila paket pembuatan website yang
Kami sediakan tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, silahkan hubungi Kami supaya Anda
bisa menceritakan kebutuhan Anda secara mendetail, nanti Kami akan ajukan penawaran
pembuatan website berdasarkan kebutuhan Anda tersebut.
Untuk website diluar spesifikasi yang ditawarkan, dengan tingkat kesulitan pembuatan
website yang berbeda, akan dikenai biaya berbeda.
Untuk input data gratis maksimal 30 item atau halaman di bulan awal, bulan setelahnya
dikenai biaya pekerjaan.
Untuk portfolio lengkap atau website yang telah dikerjakan atau sedang dikerjakan,
silahkan hubungi Kami untuk menanyakan langsung.

Tahap Pembuatan Website

Berikut tahap pembuatan website :
-

Analisa kebutuhan website
Pemilihan paket
Penandatanganan kontrak
Down Payment min 75%
Penyerahan isi atau konten website
Pembuatan desain halaman depan
Persetujuan desain halaman depan
Pembuatan website
Persetujuan website keseluruhan

Tahap persiapan bahan website :
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-

Pemilihan nama domain ( 5 domain alternatif )
Pemilihan email account ( 2 email alternatif )
Pemilihan Password untuk admin
Gambar Logo
Nama Perusahaan/perseorangan
Slogan Perusahaan/perseorangan

Peraturan dan ketentuan isi dan makna website :
-

Web tidak melanggar hukum dan UU ( pornografi, aktivitas ilegal, dll )

Syarat dan ketentuan pembuatan website :
Proses pembuatan di mulai setelah penyerahan bahan/materi seperti nama
perusahaan/perseorangan, logo, konten/isi
Lisensi website hanya untuk 1 domain. Perpanjangan website maksimal 1 bulan
sebelum domain expired/habis masa berlaku sewanya

Proses migrasi
Kami akan membantu proses perpindahan domain ke UKM apabila pada saat ini klien
telah memiliki website dengan pihak lain

Pembayaran

Waktu pembayaran dan masa kontrak
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Pembayaran dilakukan dimuka min 75%, sisanya dilunasi saat telah selesai
Masa kontrak berlaku minimal 12 bulan (1 tahun)
Setelah melakukan penandatangan kontrak, setiap pelanggan akan diberikan
kesempatan untuk melakukan review selama 1 minggu untuk mengetahui kualitas dari website
yang telah online
Kami akan memperbaiki setiap masalah yang muncul pada saat review
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