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MALANG

Melalui layanan promosi online E.R.T World ini kami menawarkan sebuah jasa yang sangat berguna untuk
anda lebih melebarkan dan mengembangkan bisnis anda pada ruang lingkup dunia maya / online &
network.
Beberapa pilihan paket Promosi Online kami antara lain :

1. Paket Basic (Rp. 100.000)
-

Jangka waktu 1 Bulan promosi

-

Promo ke 500 Grup Facebook (di-UP 1 hari 1x)

-

Promo ke Twitter dengan akun @iklansiip, follower 4.000 lebih

-

Promo di 500 lebih Situs Iklan Baris Online

-

Free Email marketing (Random Target)

-

Maksimal 1 Materi iklan

2. Paket Medium (Rp. 300.000)
-

Jangka waktu 5 Bulan promosi

-

Promo ke 500 Grup Facebook (di-UP 1 hari 1x)

-

Promo ke Twitter dengan akun @iklansiip, follower 4.000 lebih

-

Promo di 500 lebih Situs Iklan Baris Online

-

Free Email marketing (Random Target)

-

Free iklan IG , 1x Posting per hari

-

Maksimal 3 Materi iklan berbeda

3. Paket Premium (Rp. 750.000)
-

Jangka waktu 1 Tahun promosi

-

Promo ke 500 Grup Facebook (di-UP 1 hari 1x)

-

Promo ke Twitter dengan akun @iklansiip, follower 4.000 lebih

-

Promo di 500 lebih Situs Iklan Baris Online

-

Free Email marketing (Random Target)

-

Free iklan IG , 1x Posting per hari

-

Materi Iklan unlimited

Rincian Promosi :
1. Facebook :
Iklan diposting ke 50 Grup setiap harinya, dan di-UP semua postingan. Misal hari ke-1 posting 50
iklan, hari ke-2 posting 50 iklan lagi, maka di hari ke-3 iklan yg di-UP (dinaikan) berjumlah 100
iklan. Semakin hari jumlah iklan yg di-UP akan semakin banyak.
2. Twitter :
Iklan diposting melalui akun @iklansiip, 1 Minggu 4x Tweet
3. Iklan Baris Online :
Iklan diposting secara bertahap sesuai jangka waktu promosi
4. Email Marketing :
Iklan dikirimkan melalui email kami ertworld@gmx.com kepada target email secara random tanpa
kategori / pengelompokan target. Sebanyak 150 Alamat email dan dikirim tiap 1 Minggu sekali
(Berlaku untuk semua paket).

PROSEDUR ORDER JASA PROMOSI ONLINE :
1. Siapkan materi iklan terlebih dahulu.
Materi berisi tentang rangkuman profil usaha, layanan / produk apa saja yang dijual dari
perusahaan tsb, info kontak lengkap , dan alamat social media (Website, Fanspage Facebook,
Twitter, Instagram (IG), dll)
2. Siapkan Gambar, foto, banner, pendukung iklan
Misal : Foto produk, Banner iklan menarik, Foto kantor / tempat usaha, dll

3. Pembayaran biaya iklan sesuai paket yang dipilih
Setelah materi siap selanjutnya silahkan melakukan pembayaran biaya iklan. Pembayaran bisa via
transfer atau cash.

4. Proses penayangan iklan / posting iklan
Proses penayangan iklan akan segera kami lakukan apabila seluruh point 1 sampai 3 di atas telah
dilakukan.

5. Report / Laporan
Di akhir masa kontrak, kami akan memberikan report / laporan semua yang telah kami kerjakan
selama masa kontrak promosi, laporan kami susun dalam format .xls
Untuk pengecekkan iklan, silahkan request kepada kami, dan kami akan memberikan beberapa
link iklan / postingan. Request link tidak bisa diberikan setiap hari, karena link / url tsb sudah kami
susun pada report / laporan agar efektif dan tidak kerja 2 kali. Harus copy link untuk request dan
untuk report.

Demikian penawaran ini kami buat dengan berbagai fasilitas dan fitur yang ada. Semoga ada minat dan
ketertarikan dari anda sehingga bisa menjalin kerja sama bersama Kami.
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