Jasa Desain Website Responsive

WebJambi.com
Kontak WA: 085-295-388-388 / E-mail: webjambi@gmail.com

Layanan / Service

Adalah layanan komitmen kami untuk selalu memberikan layanan yang
terbaik dan memuaskan kepada klien kami dengan biaya yang relative lebih
murah dari penyedia lain di bidang yang sama, kami tetap memberikan fasilitas
yang terbaik dan layanan purna jual kepada klien.
Kami selalu memberikan layanan yang ekslusif kepada semua klien kami
yaitu dengan memberikan kebebasan klien kami dalam rangka pembuatan
website dengan design yang dinamis baik itu template atau data-data yang
berada didalamnya. website yang kami sediakan terdapat banyak feature yang di
tawarkan antara lain:
x Fleksibilitas dalam design, data dan maintain updates
x Utilitas yang lengkap dalam website
x Respon tampilan pada Smartphone, Tablet & Komputer.
x Tampilan / Theme yang banyak pilihan.

Penawaran Paket Website
Dalam program paket website ini kami menyediakan berbagai paket
website professional sesuai dengan kebutuhan klien. Kami menyadari
sepenuhnya bahwa prinsip look professional akan meningkatan tingkat
kredibilitas dan prestige bidang usaha yang bapak/ibu pimpin, karenanya setiap
pembuatan website klien, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Keuntungan yang perusahaan bapak / ibu akan dapatkan dari kami:
x Harga yang kami charge lebih murah dari rata -rata
penyedia web professional lainya, namun dengan kualitas dan Fasilitas
yang lebih lengkap.
x Klien mendapatkan layanan purna jual dari kami / training administrator
x
x

Design menarik sehingga pengunjung tidak merasa bosan.
Paket desain yang bisa anda pilih sesuai budget.

Paket A
Fasilitas yang kami tawarkan untuk paket ini adalah :
- Website untuk Portal Berita, organisasi/Bisnis/Pemerintahan
- Registrasi Nama Domain (.com / .org / .id / .co.id)
- Pembuatan website dari CMS Joomla Template
Rp. 1.000.000,Harga Pembuatan Desain Website (Template)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Biaya Server + Firewall + Monitoring & Support
Rp. 500.000,- / Bulan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paket B
Fasilitas yang kami tawarkan untuk paket ini adalah :
- Website untuk Portal Berita, organisasi/Bisnis/Pemerintahan
- Registrasi Nama Domain (.com / .org / .id / .co.id)
- Pembuatan website dari Framework CodeIgniter
Harga Pembuatan Desain Website (Template)
Rp. 3.000.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------Biaya Server + Firewall + Monitoring & Support
Rp. 500.000,- / Bulan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paket C
Fasilitas yang kami tawarkan untuk paket ini adalah :
- Website untuk Portal Berita, organisasi/Bisnis/Pemerintahan
- Registrasi Nama Domain (.com / .org / .id / .co.id)
- Pembuatan website Sesuai Permintaan Klien
Harga Pembuatan Desain Website (Template)
Rp. 5.000.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------Biaya Server + Firewall + Monitoring & Support
Rp. 500.000,- / Bulan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Client memilih Paket & Template Sample Website dan menyetujui semua Syarat & Kondisi.
2. Client melakukan Transfer Biaya Jasa Pembuatan Website :
Rekening Webmaster, Bank Mandiri, A.N. Yandi Mardelis, No.Rek. 11 0000 215 9009
Setelah Transfer, Client Konfirmasi via WA / Email disertakan Minimal 3 macam Nama Domain
yang di kehendaki Client atau Proses ini bisa dibantu dengan Sales / Rekanan kami.
Contoh Nama Domain: detik.com
3. Kami melakukan Proses pendaftaran Domain dan Server ke Internet (Trial).
Client akan dihubungi jika Nama Domain yang dikehendaki tidak tersedia dan kami akan
menggunakan Nama Domain Alternatif yang tersedia untuk Client.
4. Proses pembuatan Website dimulai dan membutuhkan Waktu 1 - 2 Minggu pengerjaan.
Pada proses ini Client akan dihubungi untuk mengirimkan Photo / Teks / Animasi
untuk Content Website yang sebelumnya masih berbentuk Sample dan bisa dirubah seperti
yang di kehendaki Client atau Proses ini bisa dibantu dengan Sales / Rekanan kami.
5. Proses pembuatan website selesai dengan posisi website Offline.
Client melakukan Transfer Biaya Server Bulan Pertama untuk Proses Aktivasi
Konfirmasi via WA / Email atau Proses ini bisa dibantu dengan Sales / Rekanan kami.
6. Website Online dan Untuk selanjutnya Client melakukan pembayaran Server
setiap bulan ke rekening diatas. Agar website Client selalu dalam posisi Online di Internet.

Penutup
Demikian Proposal paket pembuatan website yang kami tawarkan kepada
Bapak/Ibu dan dapat manjadi pertimbangan. Besar harapan kami untuk dapat
bekerja sama dengan bapak/ibu dalam pembuatan website ini.
Bilamana bapak/ibu memerlukan website dengan spesifikasi yang bapak/ibu
inginkan silahkan hubungi kami kembali.
Sekian dan atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
WebJambi.com
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