PROFESSIONAL
WEB DESIGN & DEVELOPMENT - SEO - CYBER PR

Sebelum kedatangan teknologi canggih yakni internet, dalam hal promosi seorang pebisnis, penjual, penyedia jasa
haruslah susah payah untuk mengiklankan produk, barang, atau jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen di
televisi, radio, atau iklan-iklan dijalanan yang terpampang besar.
Cara seperti itu tentu akan mengeluarkan banyak biaya. Tentu bagi pebisnis yang mempunyai budget kecil tidak
mampu untuk melakukan promosi seperti itu.
Perkembangan teknologi disertai kebutuhan akan informasi yang sangat pesat membuat kami berpikir untuk menjawabnya. Disisi lain maraknya layanan web development dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan
dunia online membuat Anda harus selektif untuk memilih mana kredibel dan juga yang sesuai dengan kebutuhan
Anda.
Dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di online marketing dan web development. Kami dapat membantu brand naik
ke level selanjutnya. Online marketing adalah media yang sudah teruji, selama di eksekusi dengan benar, ia dapat
menyentuh semua kalangan yang di inginkan secara terukur dan spesifik dan minimum budget.
Yup! kami adalah ahli dalam Web Development, SEO, SEM, Website Analytics, Social Media and Engagement. Akan
tetapi kami lebih suka mendeskripsikan bahwa servis kami lebih ke karya seni tentang bagaimana membantu Anda
dalam meng-eksekusi ide atau marketing plan secara efektif demi tercapainya target.

“ To be the leader in the
Online Industry”
Memberikan solusi yang inovatif dan layanan terkait online
dengan visi yang luas untuk pebisnis menghadapi persaingan.
“To help our client to achieve their
“goals through Online Solutions.
Tujuan kami untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan
para pelanggan kami. Dengan dukungan mereka, kami ingin memaksimalkan potensi bisnis tradisional, melalui kombinasi kualitas
layanan, pemasaran kreatif, harga inovatif dan efisiensi biaya.
Pada saat yang sama, kita akan terus mengejar pertumbuhan
dengan memigrasikan pelanggan ke produk dan layanan era baru.
Kami akan menggabungkan setiap pelaku bisnis dan pelanggan
mereka, dimanapun pelanggan berada diseluruh pelosok negeri.

Dengan Pengalaman lebih dari 5 tahun dengan online marketing, Web Design & Development,
Search Engine Optimization (SEO) dan branding.
Kami menggunakan teknologi terbaru seperti platform Joomla, Wordpress, Drupal dan Opencart
untuk Content Management Systems, dan HTML5, CSS3, Bootstrap, AJAX, HTML, XHTML, ASPX, iscript
dan PHP untuk perancangan web dan perancangan sistem berbasis web.

Pengembangan Web Adalah proses mengintegrasikan desain dan konsep di Internet. Bagi
mereka yang menjelajah ke dunia pengembangan web untuk pertama kalinya, itu berarti
sebuah analisis.

Desain website adalah spesialisasi kami.
Dengan berbagai jenis tampilan yang atraktif
dan dinamis akan membuat situs terlihat
menarik. Kami akan membantu situs Anda
menarik dalam mengembangkan bisnis Anda.

Jika menjual produk secara online adalah
tujuan Anda, dapatkan saran yang tepat dan
perangkat lunak ecomerce yang tepat dari
kami. Situs ecomerce kami dirancang untuk
memenuhi kebutuhan bisnis Anda, dan membantu Anda mencapai tujuan yang lebih baik
secara online.

Pengetahuan yang luas kami di SEO, keyword density dan analisis SEO. Kami akan
membantu membuat situs Anda berada di
halaman pertama mesin pencari seperti
google search, yahoo dll untuk kata kunci
yang telah Anda targetkan.

Nama domain adalah bagaimana kami
menyebut situs web. Penting untuk disadari
bahwa memilih nama domain adalah bagian
dari cara membuat website berkualitas. Kami
akan melakukan analisa mendalam mengenai
pemilihan nama domain agar website Anda
terlihat kredibel di mata google.

Seperti halnya desain web, sangat penting
untuk memastikan desain cetak Anda relevan
dan sesuai dengan brand Anda. Kami dapat
membantu Anda dengan desain cetak, poster,
atau kartu nama, memastikan Anda dengan
jelas dan kreatif menyampaikan pesan yang
benar.

Kami mengembangkan solusi perangkat lunak,
mulai dari modul dan komponen yang spesifik,
hingga solusi lengkap dan besar, yang mencakup pelatihan, dukungan dan penerapan
secara global.

Situs web sering dilihat di perangkat seluler.
Kami membantu Anda menghadirkan situs web
seluler yang mudah dinavigasi, memuat
dengan cepat dan memberi Anda kehadiran
merek. Di mesin telusur seluler, Anda dapat
memperoleh pengunjung seluler.

Social Media Maintenance

Website Maintenance

Melakukan apa yang diinginkan oleh target
market adalah bukan hal mudah. Social media
telah menjadi cara yang efektif untuk mempersuasif khalayak ke dalam persepsi yang di kita
inginkan. Kami akan membantu brand Anda
terus berkembang melalui social media.

Memerlukan perhatian khusus untuk membuat
sebuah website menjadi berkualitas di mata
search engine. Kami ahli dalam membuat website terlihat baik dan berkualitas di search
engine.

Setiap orang memiliki hak istimewa untuk bekerjasama dengan kami. Klien kami melibatkan banyak
perusahaan/organisasi, UMKM hingga public figur. kami membantu mereka memecahkan masalah
bisnis, meningkatkan produktivitas dan membantu mereka berkembang di dunia internet dimana
persaingan yang semakin hari semakin ketat. Kami melihat klien kami sebagai mitra dalam bekerjasama untuk mencapai hasil yang dapat mereka ukur.
Begitu pentingnya sebuah integritas dan kepercayaan klien-klien kami, Maka dari itu kami selalu
menjunjung tinggi etos kerja yang dinamis dan profesional. Kami berharap semua pihak yang sudah
bekerjasama dengan kami mendapatkan manfaat dari kerjasama ini.

Category : Safety Shoes Factory

Website : www.safeyshoe.com

Website : www.kmo.co.id

Category : Muslim eCommerce

Website : www.look.co.id

Category : News Lifestyle

Website : www.indonesianfree.com

Category : Beauty eCommerce

Website : www.audreys-skincare.com

Category : Automotive

Website : www.bimametalteknik.com

Category : Engineering Consultant

Website : www.connusa.com
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