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Dear Clients,
Untuk memenuhi kebutuhan pemasaran online, web kini sudah menjadi kebutuhan wajib guna
untuk menunjang bisnis & usaha Anda. Selain web, banyak sekali social media yang bisa di
gunakan untuk di jadikan senjata promosi.
SEO, social network (facebook, twitter, youtube, pinterest, instagram, dll) merupakan beberapa
contoh situs social media yang siap mendobrak popularitas bisnis Anda secara global. Dengan
memanfaatkan internet, Anda bisa meminimalisir berbagai macam biaya. Mulai dari Iklan, biaya
marketing, selebaran/brosur, tenaga kerja, sponsor di TV, dll. Oleh karena itulah kami ada
untuk memenuhi kebutuhan penunjang bisnis & usaha Anda.

Metode internet marketing untuk bisnis Anda.
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BUILT, DESIGN, ANALYZE, SEO, MAINTENANCE
1. Built & Improved (Domain Recommended)
Nama Domain alangkah baiknya menggunakan extensi .com, net, co.id, atau .id. ke-empat
nama domain tersebut sudah memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada mesin pencari dari pada
nama domain yang lain. Buatlah nama domain yang berhubungan dengan nama bisnis Anda.
Semakin bagus/unik nama domain Anda tentu akan semakin cepat meningkat pertumbuhan
bisnis Anda.

2. Designing
Design bisa di tentukan dari pihak klien atau dari Team kami. Dalam hal ini, pihak klien bisa
memberi sebuah sample dari situs/web yang sesuai design yang di inginkan. Dan untuk design
Logo perusahaan bisa juga dari Team kami atau dari Klien. Revisi berlaku 2x di hitung setelah
project selesai. Bukan pada revisi design, melainkan fitur tambahan yang di perlukan. Misal nya
Yahoo Messenger, widget pendukung, dll.

3. Analyzing
Setelah proses design selesai, Proses selanjutnya adalah menganalisa hasil design. Team kami
mencoba memeriksa ulang proses design dari pertama – tengah – akhir. Bila di tengah
pemeriksaan di temukan beberapa bug/kesalahan design/error script, maka team kami
bertanggung jawab atas design dengan waktu yang di tentukan.

4. Optimizing
Optimasi web sangat di perlukan agar web bisa berjalan dengan maximal. Disini kami
mengoptimasi dari berbagai sudut. Mulai dari optimasi halaman web, kecepatan query ke
database, kecepatan loading per halaman, mengoptimalkan fungsi Admin, peng-index-an ke
Mesin Pencari (Google, BING, Alexa, Yahoo) dan social media (fb, twitter, youtube, dsb) Serta
pembuatan file robots agar web anda cepat di kenali.

5. Maintenance
Yang di maksud di sini adalah memonitor jika di kemudian hari terdapat kendala pada web
tersebut. Misalnya : di serang Cracker/Hacker, Server Down, Bermasalah pada file-file web, dll.
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Dan yang kedua adalah bila pihak klien membutuhkan Jasa update produk dalam web nya.
Team Kami bersedia membantu sesuai harga dan kontrak yang di tentukan.
Web Design & Development

Graphic Design

Disini kami membuat dan mengembangkan
website guna untuk membnatu pertumbuhan
binsis Anda di internet. Website apapun baik
personal maupun perusahaan.

Design peranannya juga penting untuk menarik
calon pelanggan Anda. Justru design visual
inilah memiliki daya tarik yang lebih tinggi dari
pada teks.

Link Building (SEO Strategy)

Ecommerce (Online Shop)

Untuk membuat website Anda bertahan dan
bersaing dengan kompetitor, halaman 1
google SE lah yang paling banyak memiliki
konversi tertinggi. Kami siap meroketkan
bisnis Anda.

Toko Online adalah bisnis trend saat ini.
Siapapun Anda, apapun profesinya bisnis ini
sangat cocok. Kami berikan yang terbaik untuk
online shop Anda.

Content Writing

Video Marketing

Untuk mengisi konten website Anda, kami
menyediakan penulisan konten dg minimal
300 kata disertai gambar, video, penataan
tipografi, dan lain-lain. Serta penanaman link
perpost.

Video Marketing pengaruhnya sangat penting
mengingat kebanyakan orang lebih suka
melihat video. Dan ini memiliki jumlah konversi
paling tinggi diantara yang lain. Menggunakan
efek visual terkesan lebih menarik viewers.

Specialist Landingpage

Support & Harga

Peran landingpage sangat penting dalam
menunjang konversi penjualan produk/jasa.
Kami beri solusi untuk Anda dengan di
bukanya jasa pembuatan landingpage
professional.
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Anda mendapat dukungan layanan maximal
12bulan (sesuai kontrak). Untuk soal harga
bervariatif mengingat kebutuhan klien juga
berbeda-beda. Info selengkapnya silahkan
hubungi Team kami.
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PORTFOLIO (Riwayat Kerja)

gordensinarjaya.com

website ecommerce (online shop)

waskita.co.id

website company profile (PT)

deposepatu.com

website ecommerce (online shop)

dkb.co.id

website company profile (PT)

roomorama.com

website hotel booking (ticketing)

sinaryong.com

website catalog (toko bahan kue)

Dan masih banyak lagi…
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Tipe Website dan Jenisnya
Tipe jenis website yang kami bangun bisa personal, organisasi, dan perusahaan skala kecil
sampai skala besar. Seperti : personal blog, katalog, online shop (ecommerce), company profile,
dan website bisnis lainnya (travel/hotel booking, social network, forum, situs jodoh, situs
membership, eCourse, dan lain sebagainya). Silahkan diskusikan dengan kami terlebih dahulu 

Terms Of Condition
Devprolabs Media memberikan Jasa web sesuai kebutuhan klien. dan apa bila di kemudian hari
terdapat perubahan design pada web, maka klien di kenakan biaya tambahan sesuai harga yang
di tentukan. Semua jasa & produk devprolabs bergaransi 3-12 bulan (sesuai perjanjian kontrak)
terhitung setelah project selesai 100%. Bila masa garansi sudah tidak berlaku & klien masih
membutuhkan jasa kami, maka klien di kenakan biaya tambahan sesuai harga yang di tentukan.
Project di mulai ketika klien memberikan seluruh bahan pada team kami atau beberapa persen
saja untuk bahan kelengkapan isi website dan Uang Muka project minimal 50% dari harga yang
di pesan, dan selebihnya setelah pengerjaan selesai 100%.
Apa bila web klien bermasalah di kemudian hari, Team kami masih siap membantu dengan
jangka waktu sesuai kesepakatan. Layanan gratis ini berlaku di hitung setelah project selesai
100%. Dan tidak berlaku design ulang.
Apabila klien menginginkan design baru, atau fasilitas hosting yang lebih, bisa menghubungi
kami. Karena sepenuhnya cPanel hosting kami yang mengontrol atau bisa memberikan
username & password cPanel hosting yang sudah Anda miliki.
Komplain hanya akan di layanai apabila yang sudah menjadi kesepakatan bersama tidak sesuai.
Harap di diskusikan terlebih dahulu dengan kami sejelas-jelasnya agar proyek bisa selesai sesuai
yang di butuhkan.

Disclaimer : Tingkat keberhasilan bisnis tergantung usaha Anda. Kami hanya menyediakan lahan
promosi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Anda via online mengingat saat ini sudah bergeser
ke era digital. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya.
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CLIENTS of RESPONSIBILITIES
For the solution we have prepared for your project, we have assumed that:
 Client will provide one main point of contact through which all feedback and communication
will flow
 The client team will be responsive and cooperative throughout the project
 Client will provide the company’s branding material, including the logo (digital source files)

NEXT STEPS & SUPPORT
We think our experience, vision, and personal interests lend themselves to accomplishing your creative
and business goals.
If you have any questions, please feel free to call me anytime at 02141429632, 081218669915, or to visit
our website at www.devprolabs.com. On our website, you can learn more about us, our award winning
work, our services, and the technologies we use.

Thanks! We appreciate your business and I am looking forward to working with you.
Best regards,
Digital Marketing Agency
Grow Your Business
Devprolabs Media™
Email : devprolabs@gmail.com
Linkedin : Devprolabs Media
www.devprolabs.com
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