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DIGITAL MARKETING WEBSITE
1000dunia adalah penyedia Digital Marketing Website. Menurut kami, digital
marketing website perlu 5 hal berikut:
● Mobile Friendly
Saat ini lebih banyak orang mengakses web dan internet menggunakan
handphone, jadi mobile friendly adalah salah satu hal yang wajib.
● SEO Friendly
Kami membangun web dengan infrastruktur yang SEO friendly
● Speed
Web yang lambat akan kehilangan pengunjung. Jangan sampai kehilangan
peluang atau penjualan hanya karena web yang lambat.
● Security
Web yang tidak aman lebih gampang untuk di-hack atau rusak. Kami
menyediakan layanan web security dan backup (hingga realtime backup).
● Analytics
Digital marketing website memiliki analytics dashboard untuk memantau
berbagai kegiatan digital marketing, mulai dari kunjungan website, aktivitas
sosial media, kinerja online ads, dll
Berikut paket digital marketing website yang kami tawarkan:
TAMPILAN

FUNGSI

ANALYTICS

- Tampilan Premium

Y

Y

Y

- Selected Premium Themes

Y

Y

Y

- Selected Premium Plugins

Y

Y

Y

- Mobile Friendly

Y

Y

Y

- SEO Friendly

Y

Y

Y

- Speed Optimization

Y

Y

Y

Level 1

Level 2

Level 3

Daily

Hourly

Realtime

- Fungsi Premium

-

1

2

- Digital Marketing Dashboard

-

-

Y

- Jumlah Page

10

10

10

- Jumlah Post/Product

10

10

10

HARGA (dalam rupiah)

7.5 juta

15 juta

25 juta

- Web Security
- Automatic Backup
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Tampilan premium dibuat menggunakan theme premium (Kadence atau Astra)
ditambah berbagai plugin premium seperti Elementor Pro, Ultimate Addon for
Elementor, Jetblog dan plugin lainnya yang berhubungan dengan tampilan
Mobile friendly artinya tampilan website Anda akan menyesuaikan jika diakses
menggunakan mobile (hape, tablet). Pada saat membuat website, kami akan
memastikan bahwa tampilan mobile tidak error, mudah dan tetap nyaman untuk
diakses.
SEO friendly artinya web yang kami buat siap untuk SEO dan sudah dilengkapi
dengan plugin SEO Premium. Namun belum termasuk pengerjaan SEO untuk
menaikkan website Anda ke halaman 1 di Google. Untuk pengerjaan SEO, Anda
bisa kerjakan sendiri, outsourcing, atau hubungi kami.
Untuk Speed Optimization, kami memberikan sistem yang akan otomatis
melakukan optimasi kecepatan, menggunakan kombinasi CDN (Content Delivery
Network), plugin premium, serta automatic image optimization.
Untuk Web Security, berikut penjelasan levelnya:
● Level 1: bot protection
● Level 2: bot & malware protection + malware cleanup
● Level 3: bot & malware protection + malware cleanup + realtime backup
Fungsi Premium intinya menambahkan fungsi menggunakan plugin premium
(berbayar), misalnya Membership, Online Course, A liate, News Portal, Premium
Online Store, dll.
Digital Marketing Dashboard menggabungkan berbagai data analytics dari
berbagai sumber, agar Anda bisa melihat keseluruhan data tanpa harus login di
berbagai tempat. Diantaranya: Google Analytics, Facebook, Instagram, Twitter,
Google Ads, dll
Jika Anda memiliki kebutuhan web lain atau custom website yang lebih canggih,
Anda dapat menghubungi kami untuk kami buatkan perkiraan harganya.
Layanan tambahan:
● Additional page (elementor pro) = Rp 350.000
● Additional post (menggunakan editor wordpress) = Rp 100.000
● Additional product = Rp 100.000
● Bantuan mencarikan/memilihkan/menyiapkan materi = 1x harga halaman
● Copywriting = contact us
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DIGITAL MARKETING HOSTING
Apa itu digital marketing hosting? Digital Marketing Hosting adalah hosting yang
berfokus pada kebutuhan digital marketing.
Yang termasuk dalam layanan digital marketing hosting (tergantung paket yang
Anda pilih):
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Domain: boleh pilih domain .com atau .id
Premium Hosting
Premium Themes: kami pilihkan 2 dari themes terbaik dan tercepat di dunia
Premium Plugins: berbagai plugin premium pilihan kami bernilai jutaan
rupiah, terinstall di website Anda
Web Maintenance: kami akan melakukan maintenance secara berkala
untuk menjaga keamanan dan kecepatan website
Web Troubleshooting: web Anda error? Kami bantu troubleshooting
Automatic Backup: amankan data website Anda dengan automatic backup,
tersedia backup harian hingga realtime.
Web Security: kami menyediakan web security mulai dari bot protection,
malware protection, hingga premium ﬁrewall
Business Email: kami menyediakan business email menggunakan domain
Anda,
sehingga
Anda
bisa
memiliki
email
dengan
alamat
nama@websiteanda.com. Dilengkapi dengan inbuilt virus protection.
Premium SMTP: salah satu masalah terbesar website adalah email yang
tidak terkirim atau masuk ke spam. Layanan kami sudah termasuk Premium
SMTP agar email tidak masuk ke spam. Walau sistem email tidak masuk
spam, namun masih ada kemungkinan email Anda masuk spam folder jika
isi email Anda termasuk kategori spam.
Semua hal di atas jika dibeli secara terpisah bisa menghabiskan jutaan
rupiah. Paket kami memberi Anda kemudahan dan penghematan hingga
jutaan rupiah.

FREE TRIAL
Tersedia free trial selama 30 hari untuk paket Tampilan. Kami akan memindahkan
website Anda ke server kami. Jika cocok, Anda bisa beli paket atau upgrade. Jika
tidak cocok, Anda bisa mengarahkan domain Anda kembali ke server yang lama.
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PAKET DIGITAL MARKETING HOSTING
TAMPILAN

SPEED

SECURITY

MARKETER

Domain (.com atau .id)

Y

Y

Y

Y

Premium Hosting Space

1

5

10

15

> 1 juta

> 3 juta

> 6 juta

> 6 juta

Business Email

1

2

3

5

Premium SMTP

Y

Y

Y

Y

Daily

Daily

Hourly

Realtime

Automatic Speed Optimization

Y

Y

Y

Y

Manual Speed Optimization

-

2x

3x

6x

Web Security

Level 1

Level 1

Level 2

Level 3

Wordpress Maintenance

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Troubleshooting (per tahun)

1x

3x

6x

12x

Digital Marketing Dashboard

-

-

-

Y

1.5 juta

3.5 juta

7.5 juta

15.5 juta

Nilai Premium Theme & Plugins

Automatic Backup

HARGA (per tahun)

● Paket Tampilan
Cocok untuk Anda yang ingin membuat website dengan tampilan yang
indah dan mewah. Dilengkapi dengan premium theme dan beberapa
premium plugin untuk meningkatkan tampilan web Anda. Termasuk
premium visual page builder yang bisa drag and drop.
● Paket Speed
Cocok untuk Anda yang tidak ingin kehilangan pengunjung karena
lambatnya website. Anda mendapatkan semua yang ada di paket Tampilan,
ditambah fasilitas untuk meningkatkan kecepatan website Anda, termasuk
image optimization dan speed optimization.
● Paket Security
Cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan web. Anda akan
mendapatkan semua yang ada di paket Speed, ditambah berbagai fasilitas
untuk meningkatkan keamanan website Anda, termasuk automatic
malware scan, premium ﬁrewall, dll.
● Paket Marketer
Cocok untuk Anda yang melakukan digital marketing. Anda mendapat
semua yang ada di paket Security, ditambah digital marketing dashboard
untuk memantau berbagai data digital marketing dari satu tempat. Praktis,
tidak repot, hemat waktu. Untuk menjaga keamanan data, backup kami
upgrade ke realtime backup.
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SYARAT & KETENTUAN
Syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat di
https://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.

INFO & PEMESANAN
Email: info@1000dunia.com
Call/sms/whatsapp:
0877 - 3812 - 5000
0878 - 3873 - 1000
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