
halo!
https://jasawebcilegon.com



yakin
bisnis anda
mudah ditemukan

atau malah tidak ada?
di internet?



ribuan orang di Indonesia sedang mencari produk 
atau jasa yang sangat dibutuhkan, dan ternyata bisnis 
anda lah yang sebenarnya paling dicari mereka

“



Penelusuran Anda - saya mencari bisnis anda - tidak cocok dengan dokumen apa pun.

Saran:

Pastikan semua kata dieja dengan benar.
Coba kata kunci yang lain.
Coba kata kunci yang lebih umum.

saya mencari bisnis anda X





jasa web design
kami berbeda dari jasa web design 
lainnya yang asal online. selain anda 
akan rasakan sebagai #kawanterdekat 
untuk bisnis, anda akan dapatkan 
desain yang fungsional, konten dan 
image yang ringan serta menarik. 
ditambah dengan beberapa layanan ditambah dengan beberapa layanan 
tambahan lainnya seperti whatsapp 
direct pada website, pdf brosur yang 
kami buatkan. website anda siap 
menjadi marketing tools yang 
mengubah visitor website menjadi 
customer setia anda. jadi tunggu apa customer setia anda. jadi tunggu apa 
lagi? ayo janji bertemu!



kami adalah web designer
berbasis content management system



maintenance
kami bantu anda untuk fokus pada 
bisnis anda, dengan website anda 
akan kami yang maintenance sesuai 

dengan permintaan anda. kami 
melakukan perubahan kecil, optimasi 
hingga update konten secara berkala 

sesuai permintaan

design
kami mendesain website anda 
dengan berbasis content 
management system secara 
profesional. kami memiliki akses 
terhadap ribuan thema wordpress 
yang ada di market place sehingga 
website bisa mencerminkan 
branding andabranding anda

optimasi 
membuat website anda lebih cepat 
diakses dan membantu anda dalam 
memudahkan para pengguna internet memudahkan para pengguna internet 
mencari bisnis anda berdasarkan kata 
kunci. secara tidak langsung akan 
meningkatkan peluang dan profit 

anda lewat website



PageSpeed

kami menggunakan google tools
untuk mengoptimasi website anda



#kawanbisnis
selalu ada setiap saat
ketika dibutuhkan

memudahkan
penyampaian tujuan anda

kami memfokuskan pada pengembangan usaha bisnis 
lokal agar bisa dikenal lebih luas lewat website yang 
kami buat. karena kami sadari, kebanyakan usaha bisnis 
yang ada belum memanfaatkan secara maksimal 
bagaimana internet dan website bisa 
meningkatka profit bisnis berlipat ganda.

sangatlah sulit mencari bisnis anda di google 
jika tidak ada website! mustahil bisa menjual 
produk bisnis jika anda tidak menginformasikan 
dengan sederhana dan tepat tentang usaha 
anda. kami bantu anda mengatakan
 lewat website!



kata mereka tentang kami

ringan
simple
fungsional

web design yang membuat bisnis mudah ditemukan

coba anda ketikkan nama perusahaan saya : 
gosyen jaya perkasa di google. lihat? dengan 
mudahnya anda bisa menemukan perusahaan 
saya dan diarahkan langsung ke lokasi kerja 
gosyen jaya perkasa. semua itu berkat kerja
trismediatama. execelent!
robert, direktur utama
gosyen jaya perkasa



saya termasuk orang yang percaya dengan web-
site, bisnis saya akan meningkat. benar saja, tak 
sampai sebulan online, tawaran kerja sama dari 
tanggerang sudah datang senilai ratusan juta. 
dia menemukan saya lewat internet

heru wicaksono, direktur utama
berkah abadi pratama



google pagespeed, gt metrix

set up fee sekali bayar

kapasitas hosting

gratis content writing

penambahan halaman

whatsapp direct chat

wordpress security optimization

google site kit

google index

ssl premium & audit seo

company profile pdf

data base karyawan/
halaman karir

cloud back up & image optimzation

basic pro premium
Rp 70,000 / bulan

Rp 1,200,000 Rp 3,500,000 Rp 7,800,000

Rp 160,000 / bulan Rp 220,000 / bulan

>65

400 mb

2 halaman

unlimited

>75

2 gb

5 halaman

4 halaman 8 halaman

unlimited

>85

5 gb

10 halaman

unlimited



masih berpikir ulang
untuk punya website?

jadi, bagaimana




