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MALANG

Melalui layanan jasa SEO murah kami selaku team E.R.T World akan menjadikan web/blog Anda berada pada
posisi teratas Search Engine, dengan jaminan kwalitas, profesionalitas serta garansi selama satu tahun penuh.
Berikut ini adalah daftar harga Paket SEO TOP 10 Google :

Paket

Jumlah Index Pencarian
/ Penelusuran Google

1

0

s/d 500.000

2

500.001

s/d 1.000.000

3

1.000.001 s/d

2.000.000

Biaya Optimasi /
SEO
Rp 750.000
Rp 1.000.000
Rp 1.250.000

4

2.000.001 s/d 3.000.000

Rp 1.500.000

5

3.000.001 s/d 5.000.000

Rp 1.750.000

6

5.000.001 s/d 10.000.000

Rp 2.000.000

7

10.000.001 s/d 15.000.000

Rp 2.500.000

8

15.000.001 s/d 25.000.000

Rp 3.000.000

9

25.000.001 s/d 35.000.000

Rp 4.500.000

10

Lebih dari 35.000.000

Ditentukan setelah
Konsultasi

Keterangan :



Harga di atas untuk 3 keywords : 1 Keywords utama , 2 keywords bonus penunjang yang masih
berkaitan dengan keyword utama


Contoh :



keyword utama : Baju Wanita



keyword bonus : 1. Baju Wanita Murah 2. Toko Baju Wanita (masing-masing mengandung
keyword utama”Baju Wanita”)



Paket ditentukan berdasarkan Jumlah Index Pencarian / Penelusuran Google pada keyword utama.

Ketentuan :



Target 10 besar hanya berlaku untuk 1 keywords utama, sedangkan 2 bonus keyword dipakai sebagai
keyword variasi untuk mendorong keyword utama, namun bonus keyword tetap diusahakan dan
diupayakan masuk ke halaman satu Google juga.



Pembayaran untuk Paket 1 s/d Paket 5 dibayar penuh atau lunas di muka, sebelum proses pengerjaan
Optimasi web/blog Anda dimulai, Paket harga silahkan lihat di Harga Jasa SEO



Sedangkan untuk Paket 7 dan lainya pembayaran dilakukan 2 tahap, pembayaran tahap pertama
sebesar 50% dari total biaya Optimasi / SEO. Pelunasan biaya SEO dilakukan saat target terpenuhi
(setelah web/blog Anda berada di posisi TOP 10 Google)



Biaya Optimasi/ SEO diatas sudah termasuk biaya SEO maintenance selama 1 tahun (selama 1 tahun
kontrak SEO kami akan selalu menjaga posisi web/blog Anda pada posisi puncak).



Proses Optimasi web/blog Anda sekitar paling cepat 2 bulan dan paling lama 6 bulan bulan,
terhitung sejak diterimanya pembayaran biaya SEO.



Target Optimasi berdasarkan Google.co.id , untuk Google.com bisa dibicarakn terlebih dahulu



Selama proses pengerjaan SEO, kami berhak minta data login admin area atau cpanel dalam rangka
pengerjan SEO. Jangan kuatir, data login tidak akan kami salahgunakan, kami sangat menjaga amanah
klien



Selama masa optimasi keyword yang sudah di sepakati, situs Anda sepenuhnya berada di bawah
pengawasan kami. Artinya Anda harus menginformasikan kepada kami jika ingin melakukan
perubahan content, menghapus/menambah content, merubah sitelink, merubah sitemap, merubah meta
data, merubah indexing dan lain sebagainya. Jika tidak mengindahkan aturan ini dan menyebabkan
optimasi keyword situs terganggu atau gagal maka project saya batalkan secara sepihak dan GARANSI
UANG KEMBALI TIDAK BERLAKU.

Garansi Uang Kembali
Bila saat ini Anda masih ragu dengan Jasa SEO yang saya tawarkan, lihat jaminan GARANSI UANG
KEMBALI dari kami :


Apabila setelah 6 bulan web/blog anda tidak berhasil mencapai 10 besar Google atau tidak tampil
di halaman satu google sesuai dg target keyword, maka kami berkewajiban mengembalikan biaya
yang sudah anda bayarkan (Garansi 100% Uang Anda Kami Kembalikan setelah dipotong utk
biaya administrasi, biaya review dan biaya iklan selama SEO di kerjakan ).



Garansi

Biaya

Jasa

SEO

akan

di

kembalikan

100% (Hanya

dipotong

untuk

biaya administrasi, biaya review dan biaya iklan selama seo di kerjakan), jika keyword yang
diinginkan tidak masuk halaman 1 Google (Google.co.id) setelah saya optimalkan maksimal
selama 6 bulan sejak mulai pengerjaan. Jadi Anda tidak rugi bila sampai SEO gagal karena
mendapatkan uang kembalian.

Garansi Uang Kembali tidak berlaku bila :


Jika Website sudah pernah mengalami posisi di halaman pertama pencarian Google.co.id
kurang dari 5 bulan, ini dibuktikan dengan printout.



Pada saat proses SEO sedang berlangsung Website mengalami perubahan desain dan atau
perubahan source yang menyebabkan perubahan coding, dan atau telah mengalami
penggatian template tanpa sepengetahuan kami



Jika domain telah habis batas waktu expired dan atau tidak diperpanjangnya lagi.



jika dikemudian hari diketahui bahwa domain yg diikutsertakan dalam paket SEO bukan
merupakan domain utama, melainkan subdomain atau park domain.



Sedang ditangani oleh jasa SEO lain selain kami.



Mengikuti kontes SEO.

Demikian Syarat – Ketentuan – Garansi SEO yang bisa kami sampaikan demi kenyamanan bersama
terima kasih…

Sekilas tentang SEO
Apa itu Search Engine Optimized (SEO)?

Search Engine Optimized (SEO) adalah sebuah strategi yang memanfaatkan Search Engine (mesin
pencari) untuk mendapatkan limpahan traffic (pengunjung) dari keyword yang diincarnya. Akan tetapi
terdapat beberapa kesulitan dalam menjalankan strategi Search Engine Optimized (SEO) tersebut.

Apa itu kesulitan yang dihadapi dalam strategi Search Engine Optimized (SEO)?

Tentu saja kesulitannya adalah merajai urutan teratas (PERTAMAX) keyword atau kata kunci yang
diincar pada Search Engine.

Kenapa harus urutan teratas?

Hal tersebut dikarenakan sebuah website atau blog tang menduduki urutan teratas pada Search
Engine memiliki peluang lebih besar untuk dikunjungi para pengguna internet. Para pengguna
internet cenderung lebih tertarik dengan beberapa website atau blog yang ada di halaman awal hasil
pencarian karena dianggap lebih relavan dengan keyword yang dicari.

