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MENGAPA KITA MEMERLUKAN
WEBSITE?

Kata ‘Murah’ baru bisa dikatakan jika apa yang Anda dapatkan 
melebihi dari apa yang telah Anda bayar. Semakin banyak 
orang melihat bisnis Anda, semakin besar kemungkinan 
mereka untuk membeli produk atau menggunakan jasa Anda.

Website memungkinkan Bisnis Anda untuk selalu buka 24 Jam 
selama 7 Hari. Memiliki sebuah website sama dengan memiliki 
karyawan yang bekerja selama 24 Jam setiap hari, meskipun 
pada hari Minggu dan hari libur lainnya.

Saat ini, setiap orang selalu mencari informasi secara online, 
apalagi didukung canggihnya gadget yang dimiliki. Bisnis Anda 
harus ada di ujung jari mereka.

Dengan sebuah Website Profesional, Bisnis Anda akan terkesan 
lebih bonafid dan otomatis, kepercayaan pelanggan akan 
meningkat.

Jika Anda terlalu lelah untuk mengirimkan banyak fax, email, 
maupun brosur ke calon pelanggan Anda, sebuah website bisa 
menampilkan Bisnis Anda dengan detil termasuk spesifikasi 
produk atau layanan Anda yang bisa di-Download kapanpun. 

Jika competitor Anda memiliki website, mereka akan lebih 
diuntungkan. Lebih lagi jika mereka memasarkan website 
mereka secara optimal. Dengan SEO misalnya.

Website adalah Sarana Promosi Termurah

Website Tidak Pernah Tidur

“Tanya Saja Sama ‘Mbah’ Google” 

Kepercayaan Pelanggan Meningkat

Media Untuk Menunjukkan Produk & Jasa Anda

Kompetitor Anda Memiliki Website
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Company Profile 
Website

Android
Application

Content
Writing

Online Store
(Add to Cart System)

Mobile Banner
Advertising

Photo
Taking

Search Engine
Optimization

SMS
Broadcasting

Corporate
Identity

Memahami bisnis Anda adalah cara terbaik kami untuk memberikan layanan maksimal untuk 
segala kebutuhan Advertising Digital Anda. 

METROWEBSTER
SERVICE

Cara tercepat dan termurah 
untuk mengenalkan usaha 

Anda saat ini.

Semakin banyak pengguna 
Android di Indonesia dan 

terus bertambah.

Tim kami berpengalaman 
untuk menyusun isi website 
dengan bahasa marketing.

Tingkatkan penjualan 
Anda dengan menerima 

pembayaran secara online.

Iklan Anda akan muncul di 
handphone target market 

Anda.

Foto original oleh tim 
profesional akan menambah 

daya tarik website Anda 

Tampilkan website Anda di 
halaman pertama mesin 

pencari Google.co.id.

Kirimkan SMS iklan Anda ke 
area perumahan,  mall, atau 

kota target pasar Anda.

Desain logo, kop surat, com-
pany profile, kartu nama dan 

lainnya yang selaras.
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PRICE & PACKAGES -
COMPANY PROFILE WEBSITE 

2 Paket Utama Website Company Profile: 

RP 2,500,000,- RP 4,500,000,-

COMPANY PROFILE
PROFESSIONAL

•	 Design: Joomla Template.
•	 5 halaman utama.
•	 Halaman Contact otomatis.
•	 5 Email Pribadi (Masing-masing 5GB).
•	 Slideshow Animation.
•	 Yahoo Messenger Live Chat Support.
•	 1 Blog Menu.
•	 Halaman Administrator.
•	 Kunjungan Pelatihan (1 kali - 3 Jam).
•	 Domain dan Hosting (1 Tahun - 250mb).

COMPANY PROFILE
ENTERPRISE

•	 Design: Joomla Template.
•	 Halaman tidak terbatas.
•	 Halaman Contact otomatis.
•	 5 Email Pribadi (Masing-masing 5GB).
•	 Slideshow Animation.
•	 Yahoo Messenger Live Chat Support.
•	 Blog Menu Tidak Terbatas.
•	 Newsletter.
•	 Halaman Administrator.
•	 Simple Code Editing.
•	 Tutorial Tertulis.
•	 Maintenance Dasar.
•	 Kunjungan Pelatihan (1 kali - 3 Jam).
•	 Phone Support (1 Tahun).
•	 Domain dan Hosting (1 Tahun - 250mb).

Biaya Perpanjangan untuk Semua Paket Website Company Profile:
•	 Domain   : Rp 148,000,- per Tahun. (Wajib)
•	 Hosting (250mb)  : Rp 500,000,- per Tahun. (Wajib)
•	 Maintenance Dasar  : Rp 600,000,- per Tahun. (Tidak Wajib)

Untuk semua paket, content dan segala gambar di dalamnya kita terima dari pelanggan. 
Jika pelanggan tidak bisa menulis content website dan tidak bisa membuat photo atau 
gambar untuk silde dan lainnya, MetroWebster menyediakan jasa untuk Content Writing 
dan Photo Taking dengan biaya tambahan.
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PRICE & PACKAGES -
ONLINE STORE WEBSITE

2 Paket Utama Website Online Store dengan Add to Cart System: 

RP 4,500,000,- RP 6,500,000,-

ONLINE STORE
PROFESSIONAL

•	 Fitur Company Profile Professional. 
•	 Virtuemart Add to Cart & Check Out System.
•	 Unlimited Product Categories.
•	 Unlimited Products.
•	 Pengaturan Ongkos Kirim Otomatis.
•	 Pembayaran: Transfer Bank dan PayPal.
•	 Pencatatan Transaksi Lengkap.
•	 Penghitungan Pendapatan.

ONLINE STORE
ENTERPRISE

•	 Fitur Company Profile Enterprise.
•	 Virtuemart Add to Cart & Check Out System.
•	 Unlimited Product Categories.
•	 Unlimited Products.
•	 Pengaturan Jenis Pembeli (Shopper Group).
•	 Multiple Pricing System.
•	 Pengaturan Ongkos Kirim Otomatis.
•	 Pembayaran: Transfer Bank dan PayPal.
•	 Pencatatan Transaksi Lengkap.
•	 Penghitungan Pendapatan.

Biaya Perpanjangan untuk Semua Paket Website Online Store:
•	 Domain   : Rp 148,000,- per Tahun. (Wajib)
•	 Hosting (250mb)  : Rp 500,000,- per Tahun. (Wajib)
•	 Maintenance Dasar  : Rp 600,000,- per Tahun. (Wajib)

Untuk semua paket, content dan segala gambar di dalamnya kita terima dari pelanggan. 
Jika pelanggan tidak bisa menulis content website dan tidak bisa membuat photo atau 
gambar untuk silde dan lainnya, MetroWebster menyediakan jasa untuk Content Writing 
dan Photo Taking dengan biaya tambahan.
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KETENTUAN
PENGGUNA JASA

Berikut adalah Ketentuan dalam menggunakan jasa pembuatan website dari MetroWebster:

Fungsi Website Pemrograman & Design Visual

Domain & Hosting

Content Writing & Photo Taking

Pembayaran

Search Engine Optimization

•	 Untuk semua paket, content, logo, dan 
segala gambar di dalamnya kita terima dari 
pelanggan. 
•	 Jika pelanggan tidak bisa menulis isi 
website dan tidak bisa membuat photo atau 
gambar untuk silde dan lainnya, MetroWebster 
menyediakan jasa untuk Content Writing dan 
Photo Taking.
•	 Content Writing dan Photo Taking yang kami 
tawarkan akan dilakukan oleh profesional 
dengan biaya tambahan.

50% Down Payment dan 50% sisanya 
diselesaikan setelah platform selesai. Platform 
dianggap selesai jika website yang ditampilkan 
sudah menyelesaikan poin-poin berikut:

•	 Design yang telah disepakati bersama.
•	 Semua menu yang diminta sudah lengkap  
ditampilkan.
•	 Fitur-fitur yang diminta telah berjalan   
sempurna.

Agar website Anda muncul di halaman pertama 
mesin pencari Google.co.id, dibutuhkan jasa 
lain dengan biaya tambahan.

Informasi lebih detil mengenai proses 
pengerjaan dan biaya, bisa langsung 
menghubungi kami kapanpun.

Website adalah salah satu sarana PENDUKUNG 
untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan 
penjualan, tetapi bukan berarti dengan adanya 
website, jumlah pelanggan dan penjualan 
pasti akan meningkat. Masih ada banyak 
faktor lainnya agar sebuah website berfungsi 
efektif untuk meningkatkan jumlah pelanggan 
dan penjualan. Seperti SEO (Search Engine 
Optimization), Social Media Marketing, dan 
Offline Marketing.

Semua paket kami menggunakan Joomla 
CMS dan desain template berbasis Joomla. 
Jika website yang dibutuhkan tidak bisa 
menggunakan Joomla CMS, kami melayani 
segala bentuk pemrograman berbasis website  
dengan biaya yang berbeda.

Semua paket akan mendapatkan bonus 
domain dan hosting dengan kapasitas 250mb 
selama masing - masing setahun.

Jika pelanggan sudah memiliki domain, kami 
tawarkan untuk memindahkan domain ke 
MetroWebster sebagai registrar, yang akan 
secara otomatis menambah masa aktif selama 
setahun.

Jika pelanggan sudah memiliki hosting, kami 
sarankan untuk memindahkan ke hosting yang 
kami pilih. Jika pelanggan tetap memutuskan 
untuk menggunakan hosting yang lama, kami 
tidak menjamin bahwa website yang kami 
bangun akan berjalan sempurna dan kami 
tidak bertanggung jawab jika website tidak 
bekerja sebagaimana mestinya.
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PORTFOLIO

Mungkin Anda mengenal kami dari teman atau kolega kerja Anda. Untuk mengenal dan memahami 
hasil karya kami lebih dekat, silahkan melihat beberapa website yang telah kami bangun.

“ Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence.”

Vince Lombardi

Concept is the Key MetroWebster Hingga Agustus/2015

Beberapa Klien Kami:

•	 www.IlluminatePhotoworks.com
•	 www. MethaFrame.com
•	 www.YudiBarlean.com
•	 www.AKPkaroseri.com
•	 www.AnchorOfHope.foundation
•	 www.ValasindoTours.com
•	 www.Dunia-CCTV.com
•	 www.HeadquartersFinancial.com
•	 www.JualLingerieImport.com
•	 www.IBMT.ac.id

•	 www.Geeluxury.com
•	 www.Jaco.co.id
•	 www.VerticalCube.com
•	 www.MrCoil.net
•	 www.Sofez-Drink.com
•	 www.DoctorAccu.com
•	 www.Usaha-Makmur.com
•	 www.FlooringKayu.com
•	 www.TimothyMR.com
•	 www.JHPcontractor.com
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PROJECT
DESCRIPTION

step.1

step.2

Setiap bisnis memiliki konsep yang unik. Kita akan duduk bersama untuk 
membicarakan konsep dasar tentang fungsi utama Website Anda.

Sebagai pengingat dan panduan, kontrak akan mengingatkan kita akan apa saja 
yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan website Anda.

Proses dan Alur Kerja Pembuatan Website - MetroWebster:

Tahap ini kita akan membahas detil 
tentang layout dari template yang sudah 
dipilih dan perkiraan content yang akan 
ada di dalamnya. Kami akan membantu 
untuk mengarahkan Anda, layout dan 
konten seperti apa yang paling cocok 
untuk merepresentasikan usaha Anda.

Setelah konsep sudah direncanakan 
bersama, kami akan menyusun dan 
menuangkan sedetil mungkin ke dalam 
kontrak kerja. Ini akan menjadi panduan 
kami untuk mengerjakan apa saja hal-hal 
yang telah kita sepakati.
Kontrak kerja akan kami kirimkan melalui 
email dan dikirimkan kembali ke kami 
setelah ditanda tangani, atau kita bisa 
bertemu kembali untuk membahas 
isi kontrak kerja dan ditanda tangani 
bersama pada saat bertemu. 

Concept 
Meeting

Tanda Tangan
Kontrak

Proses Pembuatan
Website

Penyesuaian
Website

Kunjungan
Pelatihan

Step.1 Step.2 Step.3 Step.4 Step.5

•	 Informasi umum tentang  
 domain, hosting, coding,   
 dan template.
•	 Merancang konsep seperti  
 apa website yang akan   
 dibangun.

•	 Konsep disusun detil ke   
 dalam kontrak kerja.
•	 Kontrak kerja ditanda   
 tangani sebagai panduan  
 kerja.
•	 Proses persetujuan melalui  
 email atau pertemuan.
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step.3

step.4

step.5

Dengan segala kemampuan dan pengalaman yang kami miliki, website Anda 
dibangun sesuai dengan panduan yang telah disepakati.

Tidak ada yang sempurna. Pada tahap ini, Anda bisa melihat dan meminta 
berbagai macam perubahan dengan batasan yang telah disepakati.

Tim kami akan mengunjungi tempat pilihan Anda untuk mengajarkan bagaimana 
cara pengoperasian website kepada Anda dan tim pilihan Anda.

PROJECT
DESCRIPTION

Tahap ini biasanya bisa selesai dalam 
waktu kurang lebih 3 hari kerja, berlaku 
untuk paket Company Profile Professional 
dan Enterprise. Untuk Online Store 
Professional dan Enterprise biasanya bisa 
selesai dalam waktu 7 hari kerja. Setelah 
selesai, kami akan meng-upload agar 
Anda bisa melihat secara online.

Setelah kami upload, Anda bisa melihat 
secara online dan memeriksa apakah 
semua poin yang kita bahas sebelumnya 
sudah ada, termasuk menu dan fitur-fitur 
utama yang diminta. Jika ada yang kurang, 
dimohon untuk segera mengubungi 
kami melalui email atau media apapun 
untuk membahas kekurangannya agar 
bisa segera kami sesuaikan dengan 
permintaan Anda.

Jika dirasa sudah sesuai, tim kami akan 
mengunjungi tempat yang Anda tentukan 
untuk memberikan pelatihan tentang 
bagaimana cara pengoperasian website 
Anda.

•	 3 Hari kerja untuk Paket   
 Website Company Profile.
•	 7 Hari kerja untuk Paket   
 Website Online Store.

•	 Pemeriksaan website   
 secara online.
•	 Segera hubungi kami untuk  
 membahas kekurangan   
 yang ditemukan.

Alur kerja ini adalah alur kerja yang biasa kami kerjakan selama ini. Untuk kepuasan 
pelanggan, kami sangat fleksible untuk merubah alur kerja jika dirasa perlu.
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TENTANG KAMI

Mengenal MetroWebster 

MetroWebster memberikan layanan website murah yang canggih 
dengan tampilan profesional dan sistem pemrograman terbaru 
untuk mengurangi resiko yang ada.

Joomla, 
Wordpress

Corporate 
Identity

Content
Writing

Photo
Taking

SEO, Internet 
Marketing

60% 75% 80% 80% 95%

Mengapa MetroWebster

Creative Idea &
Concept Meeting

Membangun Lebih dari 
250 Website

Online Dalam 
3 Hari

Kunjungan Pelatihan 
& Phone Support

Sejak 2009, MetroWebster telah membangun lebih dari 250 Website untuk perusahaan maupun 
perorangan yang bergerak di berbagai bidang. Kami terus belajar untuk memberikan pelayanan 
yang lebih baik.

Berlokasi di Pakuwon Trade Center Lantai UG E8-40 Surabaya, 
kami siap melayani segala kebutuhan Website Anda. 

Dengan layanan kunjungan pelatihan, tutorial tertulis, 
dan phone support, kami yakin bahwa kami memberikan 
pelayanan lebih dibandingkan dengan kompetitor.

Meskipun konsentrasi utama kami adalah untuk pembuatan 
website, kami juga memberikan layanan untuk mendukung 
website Anda seperti: Content Writing, Photo Taking, Coprorate 
Identity, Android Application, dan SEO.

MetroWebster
Web Design & Programming

metrowebster

@metrowebster

metrowebster
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OTHER
SERVICE

Selain pembuatan website kami juga menyediakan beberapa produk lainnya untuk Anda.

Dengan tidak menggunakan email @gmail.com, @yahoo.com, 
ataupun @hotmail.com, Email Anda akan menjadi lebih Terpercaya.
Segera Dapatkan Email Pribadi Seperti:

nama_anda@nama_usaha.com

Hanya Dengan:
RP 500,000,-

Jika Anda berpikir, mengapa saya harus mempunyai email pribadi 
jika ada email yang disediakan dengan gratis? Dengan memiliki 
email pribadi,
1. Perusahaan Anda akan kelihatan lebih professional.
2. Meningkatkan kredibilitas usaha anda.
3. Meningkatkan rasa kepercayaan pada calon customer anda.

Cukup dengan Rp. 500.000/tahun anda sudah bisa memiliki 5 Email 
Pribadi dengan kapasitas 5GB untuk masing-masing email account.

Sekarang Anda sudah bisa beriklan ke 1,5 Juta pengguna Android 
dan iOS yang menggunakan operator Telkomsel.

Iklan Anda bisa di-filter berdasarkan:
•	 Android / iOS Gadget.
•	 Pria / Wanita.
•	 Usia 0 - 80 Tahun.
•	 Kota Pilihan.
•	 Nilai Pemakaian Pulsa.

Email pribadi akan 
membuat perusahaan Anda 

kelihatan lebih bonafid.

Email Pribadi

Mobile Banner Advertising
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