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Kami adalah Online Branding Specialist.
Tagline kami adalah “Online Branding untuk Semua Orang”, karena kami percaya,
saat ini, online branding sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi banyak orang.
Kami melihat online branding sebagai salah satu masalah terbesar bagi pelaku
bisnis online maupun individu sebagai profesional.
Sebagai Online Branding Specialist, kami akan
● Menolong Anda melakukan online branding mulai Rp 1000 sehari
● Menyediakan sebuah website sebagai sarana online branding Anda
● Memberikan berbagai tips untuk memaksimalkan website Anda sebagai
sarana online branding
OUR FOCUS
3 hal yang menjadi fokus kami dalam mengembangkan layanan:
1. Hemat
Di 1000dunia, Anda bisa online branding mulai Rp 1000 sehari. Lebih
murah daripada 1x parkir.
2. Ngga Ribet
Kami menolong Anda untuk online branding yang ngga ribet.
Ngga percaya online branding itu ribet? Ini contohnya:
● Bagaimana cara Anda memberikan link youtube, atau link salah satu
video youtube Anda? Bisakah Anda mengingat linknya?
● Bagaimana cara Anda memberikan lebih dari 1 link di Instagram bio?
● Jika Anda jualan di marketplace (toped, shopee, dll), bagaimana cara
Anda membuat toko Anda dikenal oleh pembeli Anda? Karena
biasanya kalau ditanya beli di mana, jawabannya di toped (atau
shopee, dll). Jarang yang tahu nama toko Anda.
● Jika Anda seorang konsultan atau pembicara, berapa waktu yang
Anda perlukan untuk memberikan informasi kontak Anda (whatsapp,
facebook, instagram, atau yang lainnya)?
● Jika Anda berbisnis, apakah masih membagikan brosur atau kartu
nama? Apakah masih efektif dan tidak hanya dibuang? Lalu apa
alternatifnya?
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● Jika Anda punya lokasi usaha, bagaimana cara mudah membagikan
lokasi bisnis Anda tanpa harus mengingat link Google Maps yang
ribet?
● Jika Anda cari pekerjaan, apalagi mengirim lamaran secara online,
bagaimana cara menampilkan resume, cv, atau portfolio Anda
dengan lebih menarik? Bagaimana cara membranding diri Anda agar
‘terlihat’ oleh perusahaan?
3. Bermanfaat
Apa gunanya online branding jika tidak bermanfaat? Di 1000dunia, kami
akan menolong Anda untuk mengembangkan bisnis Anda dengan online
branding.

PAKET YANG KAMI TAWARKAN
Kami memiliki 2 paket online branding
● Paket Personal = 365k
Cukup untuk personal. Bisa juga untuk bisnis yang memiliki dana terbatas.
Hanya 1.000/hari sudah dapat website untuk online branding.
● Paket Bisnis = 1000k
Disarankan untuk bisnis. Bisa juga untuk personal, jika ingin menyediakan
informasi yang lebih lengkap.
Tunggu apa lagi?
Pesan sekarang, sebelum keduluan kompetitor Anda.
Jaman sekarang, bukan lagi jamannya yang besar mengalahkan yang kecil, tapi
yang cepat mengalahkan yang lambat. Jangan sampai terlambat dan kalah
bersaing.

INFO & PEMESANAN
www.1000dunia.com
Email: info@1000dunia.com
Call/sms/whatsapp:
0877 - 3812 - 5000
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SYARAT & KETENTUAN
Syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat di
www.1000dunia.com/terms
Dengan membeli produk atau layanan dari 1000dunia, berarti setuju dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku.
Uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Jika tidak yakin dengan
layanan 1000dunia, mohon jangan membeli dulu. Silakan tanya-tanya dulu. Jika
ingin melihat contoh, dapat menghubungi kami.
Terima kasih

Terima Kasih
www.1000dunia.com
Online Branding Specialist
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