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:-

Yth. Bapak / Ibu
Pimpinan Perusahaan
Di tempat
Dengan Hormat,
Dengan ini Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu yang telah
menerima dan meluangkan waktu untuk membaca proposal penawaran ini, sehingga
dapat mempertimbangkan dan memilih beberapa produk yang Kami tawarkan. Kami
dari CV Studio Web (Studioweb.co.id) adalah perusahaan solusi jasa internet marketing
yang mengutamakan layanan kepuasan pelanggan. Kami mempunyai cara terbaik bagi
calon klien maupun pelanggan yang membutuhkan keberhasilan jasa internet
marketing khususnya melalui media website.
Layanan jasa yang Kami tawarkan antara lain :
Jasa pembuatan website Company Profile, web personal, iklan baris dan Toko
Online
Jasa Search Engine Optimization (SEO)
Jasa Google Ads
Jasa maintenance website
Keunggulan Jasa CV Studio Web antara lain :
Web yang di buat SEO Friendly dan sistim website terus mengikuti
perkembanganjaman
Jaminan website dapat bermanfaat secara efektif dan efisien.
Seluruh proses ditangani dan dikontrol langsung oleh team studioweb.co.id yang
berpengalaman di bidang website dan marketing online.
Harga yang lebih kompetitif tetapi dengan kualitas yang lebih unggul.
Cepat dan tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan, maupun melayani
berbagai permintaan dan keluhan pelanggan.
Amanah dan profesional

Demikian proposal penawaran ini, besar harapan Kami untuk dapat menjalin kerjasama
dengan perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Kami menunggu kabar baik dari Bapak/Ibu.
Atas perhatian dan kerjasama dari Bpk/Ibu pimpinan perusahaan Kami ucapkan terima
kasih.
Hormat Kami

Muhammad Sobri Maulana
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H. JASA LAYANAN SEO
I. JASA GOOGLE ADS
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PROFILE SINGKAT CV. STUDIO WEB
Studio Web adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa pembuatan
website, jasa SEO, jasa Google ads, jasa maintenance web, kursus SEO dan berbagai
layanan lain yang terkait dengan website yang didirikan oleh Darmanto.
Nama Perusahaan

: PT Terkoding Digital Indonesia

Pemilik Perusahaan

: Muhammad Sobri Maulana

Contact resmi

: Tlp.081286969081

E-mail

: sobri@kampusbit.com

Situs utama

: https://kampusbit.com

No. TDP

: 112236321645, detail legalitas usaha klik disini !

Alamat kantor

: Jl. Raya Gili Tugel-Kreyo, KM 1, Rt. 039 Rw. 005, Desa Cibuyur,
Kec.Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52358

Sampai saat ini, Kami Kampus Bit sudah dipercaya 400 lebih klien baik personal
maupun UMKM dari berbagai kota-kota besar di Indonesia dan sampai mancanegara.

JASA PEMBUATAN TOKO ONLINE
BIAYA MULAI DARI Rp 1.500.000
Jasa pembuatan toko online dengan biaya yang sangat relative murah sesuai dengan hasil web
yang keren, responsive dan professional. Kami berbeda dengan jasa pembuat toko online lain
yang memberikan biaya murah tetapi toko online hanya berbentuk template dan Anda masih
harus direpotkan untuk merapihkan toko online sendiri. Kami berikan Anda desain toko online
sampai menjadi website yang layak untuk di promosikan dan siap pakai. Template yang Kami
gunakan adalah template yang professional, premium, responsive dan mobile friendly.
Keuntungan lain Anda adalah Kami memberikan toko online Anda berbagai fitur tambahan
seperti keranjang belanja otomatis, fitur blog untuk menseokan web toko online Anda, fitur
download katalog, dan lain sebagainya sehingga mempermudah calon pembeli. Proses
pembuatan web toko online dalam pengerjaan desain maksimal 2 hari-1 minggu, dan Anda sudah
bisa langsung jualan produk Anda dan meraih calon pelanggan potensial Anda.

KEUNGGULAN DAN FASILITAS
Disk Space besar
Bandwidth Unlimited
Bisa Memilih Template yang anda suka
Web SEO Friendly
Garansi dari hacker dan virus
Gratis domain dan hosting 1 tahun
Bantuan Upload produk, pembuatan page
Gratis submit search engine
Free Pembuatan logo dan banner
Perpanjang tahun kedua Rp. 500.000

JASA PEMBUATAN WEBSITE UKM/PERSONAL
BIAYA MULAI DARI Rp 3.000.000
Jasa pembuatan website UKM/personal untuk para UKM agar produk/jasa
miliknya bisa lebih dikenal secara luas secara hemat dan efektif. Anggaran biaya yang
tergolong relative murah ini di dukung dengan sistim website SEO friendly sehingga
lebih cepat berkembang karena cepat terindeks search engine. Jika Anda punya usaha
barang atau jasa yang ingin di tawarkan kepada banyak orang, paket website
UKM/PERSONAL ini Kami rekomendasi untuk Anda.
Kami akan membantu Anda dalam membuat website sampai jadi dan layak
untuk dijadikan media promosi usaha yang efektif. Kami juga membuatkan logo standar
yang pas untuk usaha Anda jika Anda belum mempunyai logo untuk usaha Anda. Website
Anda juga Kami submit ke search engine agar website bisa cepat terdeteksi di search
engine.

FASILIAS DAN KEUNGGULAN
Disk Space Besar
Bandwidth Unlimited
Gratis Desain Logo/banner
Gratis SEO 1 Bulan
Gratis domain, hosting dan SSL 1 tahun
Garansi dari hacker dan virus
Tersubmit cepat ke search engine
Terintegrasi Ke Social Media
Perpanjang Tahun Kedua Rp. 700.000

WEBSITE PERUSAHAAN/COMPANY PROFILE
BIAYA MULAI DARI Rp 5.000.000
Jika Anda seorang pimpinan perusahaan Kami rekomendasikan kepada Anda untuk
memiliki website perusahaan/Company Profile dengan custom desain yang menarik, sehingga akan
membuat orang merasa nyaman berada di website Anda sehingga citra perusahaan Anda di mata
masyarakat luas di nilai baik, Website company profile yang Kami buat dilengkapi dengan fitur
Customer Support, Artikel / Berita, portofolio, woocommerce, testimonial serta beberapa fitur
pendukung lainnya yang bisa di sesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan Anda.
Untuk menunjang website yang profesional dan SEO Friendly dan mudah pengelolaannya Kami
menggunakan platform dari WordPress yang sudah terkenal kualitasnya sehingga Anda akan lebih
mudah dalam mengelola website. Kami juga memberikan Gratis setting SEO onpage dan akan
membantu mempromosikan website anda di beberapa mesin pencari seperti Google dan Yahoo.
Website buatan Kami telah di kenal SEO friendly seperti layanan pembuatan website toko online karena
mayoritas website yang Kami buat masuk di halaman 1 search engine dalam waktu yang relatif
singkat.

KEUNGGULAN DAN FASILITAS :
Disk Space Besar
Bandwidth unlimited
Bebas Memilih Template
Desain Logo/Banner profesional
Gratis optimasi SEO 1 bulan
Gratis SSL, domain dan hosting 1 tahun
Cepat tersubmit ke search engine
Terintegrasi ke Social Media
Garansi dari hacker dan virus
Perpanjang Tahun kedua Rp. 800.000

JASA PEMBUATAN WEBSITE IKLAN BARIS
BIAYA MULAI DARI Rp 1.500.000
Jasa pembuatan Website Iklan baris untuk mempromosikan produk/jasa Anda
sendiri ataupun produk orang lain yang Anda tawarkan. Kami akan membantu Anda
memilih nama domain yang tepat sehingga website iklan baris Anda dapat bersaing
dengan website iklan baris lainnya, Waktu yang Kami butuhkan dalam pengerjaan
website maksimal 2 hari sampai 1 minggu agar lebih rapih dan maksimal. Selain itu,
website iklan baris Yang Kami buat juga sangat powerfull. Anda dapat memilih Warna,
ukuran, cara posting, sistem membership dan sistem posting iklan yang dapat Anda pilih
sesuai selera Anda.
Selain banner gambar dan iklan baris website yang Kami buat juga memiliki slot iklan
premium, yang dapat tayang terus menerus ditempat yang strategis seperti di bagian
samping, di bagian atas ataupun di bagian bawah website. Dengan adanya slot
iklan premium ini membuka peluang bagi Anda untuk mendapatkan pemasukan uang.
KEUNGGULAN DAN FASILITAS:
Disk Space Besar
Template responsive
Tersedia Fitur Sistem Member
Mudah Pengaturannya
Tempalate SEO Friendly
Gratis Domain Dan Hosting
Gratis konsultasi/bimbingan
Bandwidth/bulan Unmetered
Gratis submit search engine
Gratis Pembuatan logo dan banner

Fasilitas Tambahan antara lain:
Fasilitas Umum
Pasang iklan baris gratis, iklan premium, iklan
banner, pasang links
Menampilkan Data Pemasang iklan/advertiser
Menampilkan berapa kali iklan anda telah
dilihat oleh pembaca
Fasilitas Admin
Setting Email Konfirmasi Pasang Iklan.
Setting harga pasang iklan premium,
banner, dan iklan Link .
Mengaktifkan ataupun menonaktifkan iklan
premium, banner dan iklan link.
Fasilitas menghapus iklan premium, banner
dan Iklan link.

LAYANAN JASA SEO
BIAYA MULAI DARI Rp 2.000.000
Dalam layanan jasa SEO Kami menyediakan beberapa opsi yang menarik sesuai
kebutuhan Anda, diantaranya yaitu :
1. Jasa SEO bulanan (paket 3 bulan dan trial)
2. Jasa SEO Tahunan
3. Jasa SEO per Keyword
Jasa SEO Bulanan
Biaya mulai dari Rp. 2.000.000/Bulan
Gratis riset keyword terbaik
Membantu Update 4 artikel SEO tertarget
Review dan share konten ke social media jaringan Kami setiap hari
Membangun backlink berkualitas
Keyword unlimited
Garansi minimal ada 2 keyword masuk halaman 1 dalam waktu 3 bulan
Kontrak minimal 3 bulan.
CATATAN : Jika pembayaran sekaligus 3 bulan di bulan pertama maka anda
hanya membayar Rp.5.500.000 (Hemat Rp.500.000)

Jasa SEO Tahunan
Biaya mulai dari Rp. 20JT/Tahun
Gratis riset keyword terbaik
Membantu Update 48 artikel SEO tertarget
Review dan share konten ke social media jaringan Kami setiap hari
Membangun backlink berkualitas
Keyword tidak terbatas
Garansi minimal ada 8 keyword masuk halaman 1 dalam waktu 12 bulan
Kontrak minimal 1 tahun.

Jasa SEO Per Keyword
SEO Per Keyword Biaya mulai dari Rp.5.000.000/Keyword
Biaya SEO per keyword tergantung tingkat persaingan dan keadaan website
Keyword dari pemesan
Kami tidak membantu riset keyword
Harap kirimkan terlebih dahulu alamat web yang mau di SEO kan per keyword.
Kirimkan daftar keyword yang ingin di pesan.
Kami tidak membantu update artikel.
Kami Membangun backlink berkualitas dan fokus untuk menaikkan keyword yang di
pesan.
Minimal pesan 2 keyword.

LAYANAN JASA SEO + ADWORD TAHUNAN
BIAYA MULAI DARI Rp 22.000.000
Design web plus SEO (Paket Silver)
Biaya Rp 22.000.000 / tahun
GRATIS design website
GARANSI keyword masuk halaman 1 sejumlah 8 keyword
GRATIS pembuatan 48 konten SEO
Keyword Kami bantu risetkan
Design web plus SEO (paket Gold)
Biaya Rp 43.000.000 / tahun
GRATIS design website
GRATIS iklan google senilai Rp 21.600.000
GARANSI keyword masuk halaman 1 sejumlah 8 keyword
GRATIS pembuatan 48 konten SEO
Keyword Kami bantu risetkan
Design web plus SEO(paket diamond)
Biaya Rp 62.000.000 / tahun
GRATIS iklan google senilai Rp 40.800.000
GARANSI keyword masuk halaman 1 sejumlah 8 keyword
GRATIS pembuatan 48 konten SEO
Keyword Kami bantu risetkan.

DAFTAR SEBAGIAN CLIENT CV STUDIO WEB
http://strategimanajemen.net
http://pakarkinerja.com
http://menjadiwirausaha.com
http://manajemenkinerja.com
http://ilmumanajemensdm.com
http://rajapresentasi.com
http://ilmukpi.com
https://www.alona.co.id
https://blog.amelia.id/
https://remajasukses.com/
https://ppmschool.ac.id/id/
http://trijayapool.com
http://www.ciptawahanapool.com/
https://pompakolamrenang.id/
http://www.pompakolamrenang.net/
https://ainy-fauziyah.com/
https://ainyleadershipcenter.com/
udsamudrajaya.com
tokoperalatankapal.com
https://pusatpenerjemah.co.id/
http://efratainterior.com
http://tazkiaconsulting.co.id/
http://www.kreasimandiri.co.id
http://sertifikasi.co/
http://www.griyawallpaper.com/
https://www.gonggoart.com
https://percetakanku.co.id/
http://kirimustoindo.com/
pakettourbali.co.id
http://www.balitrekkingtour.id/
kadekbalidriver.com
http://kutaparadisohotel.com
http://kutabalitour.com/
http://sahabatbalitour.com/
https://www.wisatabaliku.com/
https://www.holikend.com/
https://www.matalembu.co.id/
https://www.liburanbatu.com/
https://www.banyuwangiadventura.com/
http://borobudursunrise.net
https://www.bromomasterholiday.com/
http://dagoholiday.com
http://www.baliweddingsphotography.com/
https://www.msnusapenida.com/
http://www.pelangsingulfahasan.com
http://www.ida.co.id/

agenpasangcctv.com
http://rulikacamobil.com/
http://www.serviceponsel.com/
pasangaluminiumkaca.com
pusatacmurah.com
http://jualalatpengukur.com/
http://jawaratracker.com
https://desaingriya.com/
http://bandungkonveksindo.com/
http://gudangseragam.com/
https://jasasablonmurah.com/
https://towamatano.co.id/
finest-garment.com
kaosfutsal.com
tokobajulengkap.com
http://www.banksouvenir.com/
https://higaragro.com/
https://samudrabibit.com/
arttyaflorist.com
http://bjcatering.com/
http://jakartapowder.com
http://www.jasaaqiqahmurah.com/
http://seafoodmarketindonesia.com/
http://produkbarangunikchina.com
http://laundryspringbed.com
http://www.supplierparfumlaundry.com
http://www.cucisofajakarta.id/
http://www.jasacuci-sofa.com
http://www.sedotwcrizkyputra.com
http://www.sedotwc-surabaya.net
http://www.jagowebhosting.com
http://www.pasanggypsumsurabaya.com
tukangcatsurabaya.com
domologlobal.com
keduang.com
alexisspapijatpanggilanbandung.com
https://www.kiospulsamurah.com/
http://watumulyo.com
distributornasamalang.com
http://okkarent.com
https://customclearance.id/
Dan masih banyak yang lainnya yang terus bertambah

JASA GOOGLE ADS
BIAYA MULAI DARI RP 450 RIBU
Dalam layanan jasa Google Ads Kami menyediakan beberapa opsi paket yang menarik
berdasarkan kesiapan dan kemantapan Anda dalam menggunakan google Ads untuk
mengiklankan Website Anda, diantaranya yaitu :
A.PAKET TRIAL
Dalam paket trial ini Kami rekomendasikan untuk Anda yang sudah siap mencoba Google
Ads untuk ber iklan, adapun jenis paket trial diantaranya yaitu:
Paket Trial 1 Rp.450.000/7hari (Budget Iklan Per Hari Rp. 45.000)
Paket Trial 2 Rp.800.000/7hari (Budget Iklan Per Hari Rp. 90.000)
Paket Trial 3 Rp. 900Rb/15 Hari (Budget Iklan Per Hari Rp. 45.000)
GRATIS Biaya dalam Instalasi dan Set-Up Iklan GoogleAdWords
GRATIS Biaya Analisa dan Seleksi Keyword Terbaik
Laporan Iklan Anda maksimal 1 X (satu kali)
Gratis dibuatkan Desain iklan teks maksimal 2
Khusus Paket Trial 3 gratis dibuatkan Desain iklan teks maksimal 3
Semua paket sudah termasuk biaya jasa dan pajak ke google 10% dari saldo iklan
B. PAKET MANTAP
Paket mantap ini Kami rekomendasikan kepada Anda yang sudah benar-benar mantap
untuk menentukan Google Ads sebagai pilihan dalam ber iklan di google yang memang
terbukti sangat efektif, adapun paket mantap yang kami sediakan adalah sebagai berikut :
Paket Trial 4
Rp. 1,7 JT/15 Hari (Budget Iklan Per Hari Rp. 90.000)
Paket Mantap
Rp. 3,4 JT/30 Hari (Budget Iklan Per Hari Rp. 90.000)
Paket Joss Gandoss
Rp. 6,6 JT/30 Hari (Budget Iklan Per Hari Rp. 180.000)
Paket Eksekutif/GDN
Rp. 16 JT/30 Hari (Budget Iklan Per Hari Rp. 450.000)
GRATIS Biaya dalam Instalasi dan Set-Up Iklan Google Ads
GRATIS Biaya Analisa dan Seleksi Keyword Potensial jika Anda belum
punya daftar Keyword yang potensial.
Laporan Iklan Anda maksimal 2 X (dua kali)
Gratis dibuatkan Desain iklan teks maksimal 2-6 (2 untukPaket Trial 4, 3
untuk paket Mantab dan Paket Joss Gandos, 6 untuk Paket Eksekutif).
Semua paket sudah termasuk biaya jasa dan pajak ke google 10% dari
saldo iklan

PENUTUP
Demikian proposal penawaran ini Kami buat agar dapat di jadikan bahan
pertimbangan Bpk/Ibu pimpinan perusahaan dalam memilih jasa yang Bpk/Ibu
butuhkan kepada Kami. Kami tidak memberikan banyak janji manis pada proposal
penawaran ini, karena Kami hanya akan memberikan bukti manis yang nyata terhadap
apa yang Kami sampaikan dalam proposal dan atau kesepakatan yang sah, agar client
Kami tetap bertahan dengan jasa Kami seperti client-client sebelum Bapak/Ibu.

Dari awal hingga akhir Kami segenap jajaran tim Kampus Bit mohon maaf bila
dalam penyampaian materi/penulisan huruf/kata-kata ada yang kurang sesuai di hati
Bpk/Ibu, adapun sepakat/tidak nya kembali lagi kepada Bpk/Ibu yang mempunyai
wewenang dalam memilih jasa yang terbaik. Bpk/Ibu mempunyai kesempatan yang sama
untuk memilih jasa mana yang pantas untuk di pilih, jadi pilihlah jasa yang bener- benar
berkualitas. Namun Kami harap penawaran Kami bisa Bapak/Ibu setujui
Bapak/Ibu bisa langsung hubungi Kami sekarang.
Hormat Kami
Kampus Bit

Disahkan oleh

Muhammad Sobri
Maulana

dan

