PROPOSAL
WEB DESAIN
Penawaran Desain Website, Website Personal, Blog’s Personal,
Company Profile, Web Sekolah, Toko Online

Penawaran
WebDesign

Disaat para developer-developer website mengandalkan persaingan harga yang
besar-besaran dan murah-murahan, kami tetap pada pendirian kami mengutamakan
kualitas bukan kuantitas. Kami tidak gentar menghadapi persaingan bisnis website
yang akhir-akhir ini semakin membabi buta. Kami tetap mempertahankan keunggulan
kami pada sisi desain.
Kami E.R.T World sebagai penyedia JASA PEMBUATAN WEBSITE (web design), WEB
DEVELOPMENT dan SEO. Dengan tim profesional berpengalaman di bidang pengembangan
website, mulai dari perencanaan, desain, pemrograman, pendaftaran nama domain,
pemesanan hosting dan pemeliharaan website. Komitmen kami memberikan pelayanan
terbaik yang berfokus pada kebutuhan, keinginan dan kesuksesan brand klien kami.
E.R.T World JASA WEB DESIGN PROFESIONAL mengembangkan website dengan tampilan
yangSIMPLE, ELEGANT & USER FRIENDLY. Website yang kami kembangkan (bukan

template CMS open source
wordpress, blogspot, dsb.)

&

memakai

web

base

seperti

melainkan kami bangun sendiri, mulai dari
perancangan design, perancangan layout sampai pembuatan sistem dan pemrograman
databasenya sehingga website anda memiliki ciri khas dan brand tersendiri.
Paket WEBSITE yang kami tawarkan adalah :
WEBSITE Toko Online
FITURE WEBSITE

Toko Online
Paket Hemat

Toko Online
Basic

Toko Online
Premium

Desain Exclusive
Desain Website Sesuai Permintaan

5 themes

Banner Animasi Slide
Tema warna Web sesuai permintaan

5 Themes

Sub Menu Drop Down

-

Testimoni

-

Artikel / Berita
Photo gallery

-

System Backoffice untuk Update produk
Gratis registrasi Google, Yahoo & MSN
Searching Produk

-

Live Chat on Website

-

Online Service (yahoo messenger)
Link Facebook & Twitter / Fanpage FB & timeline
Twitter

-

Tombol Share FB, Twitter, digg, Linked

-

Polling

-

-

-

-

15 gb

15 gb

15 gb

-

5

Unlimited

Auto responder

-

-

Akses ke Cpanel

-

-

5 – 7 Hari

5 – 7 Hari

-

CMS Admin
Auto Information new customer & Order
Sudah termasuk Domain & Hosting
Data transfer / bulan
Account email
Email forwarder

Waktu Pengerjaan

7 – 14 Hari

Untuk bahan yang kami butuhkan dalam development website sbb:
 Introducing, Selamat Datang
 Profile Toko Online
 Tata cara Belanja
 FAQ
 Syarat dan ketentuan
 Foto Product
 Kategori Product
 Kontak Person ( email, Telp, Pin BB, Ym, Fb, Twitter, dll )
 Nama Domain ( *syarat belum di gunakan )
Bahan Website dikirimkan ke email kami : ertworld@gmx.com
1. Proses selanjutnya Bila deal dengan penawaran yang kami berikan,
selanjutnya lakukan transfer pembayaran DP 50% dari harga paket,
Informasi Rekening Bank :
Bank BCA
No. Rek : BCA 0115204454
A/n : Retno Budiarti
Note : Segera konfirmasi setelah selesai transfer.
2. Setelah itu Kami akan memberikan 2 konsep design yang berbeda untuk di
pilih, yang kami presentasikan secara online.
3. Design dari kami selalu berbeda, untuk setiap client kami, karena kami
tidak menggunakan joomla, wordpress dll. untuk setiap web yang kami
kerjakan.
4. Design dan CMS Admin kami development sendiri.
5. Isi contect website mulai dari text dan gambar bisa di edit sendiri, lewat
halaman admin.
6. Draft kontrak kerjasama pembuatan website kami kirimkan melalui email.
7. Online website setelah mencapai 75% proses pengerjaan dan revisi.
8. Pembayaran akhir jasa pembuatan website.
9. Garansi supporting yang telah dijelaskan pada kontrak kerjasama.
Service kami :









SEO
Gratis register web pada ( google, yahoo, & MSN) guna meningkatkan
kunjungan pada website anda. dan Free SEO Setting. Pengoptimisasian pada
situs kita (On-Page Optimization).
DOMAIN MANAGEMENT
Gratis Pengelolaan DNS dan proteksi ID untuk domain website anda.
REVISI & MAINTENANCE
Team kami akan memberikan maintenance, dan respon yang cepat terhadap
keluhan konsumen seperti ( Website ke-Hack , Website Down dll ).
CLIENT REQUIRMENT
Kami membuat website sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien.
LAYANAN KONSULTASI
Kami memberikan layanan konsultasi gratis via Email,Yahoo Messenger, SMS,
dan Telepon.
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran bisa dilakukan secara transfer, atau cash.

Penutup
Demikian

proposal

penawaran

pembuatan

website

dari

kami.

Bilamana

Bapak/Ibu

memerlukan website dengan spesifikasi yang diinginkan, silahkan menghubungi kami
agar kami dapat memberikan solusi atas kebutuhan Bapak/Ibu tersebut.
Kami sangat senang bila Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk memberikan
kesempatan kepada kami dalam memberikan konsultasi hal-hal yang berkenaan dengan
teknologi informasi dan website, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan email
ekslusif,

manfaat

besar

public

relation

dan

promosi

perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.
Regard's
Edo Yanuar

secara

online.

Atas

