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DAFTAR HARGA PELENGKAP
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LAYANAN PELENGKAP
DOMAIN
DOMAIN

.com

.net

.org

HARGA

175.000

250.000

225.000

.id
275.000

Harga domain lainnya bisa dilihat di https://domain.1000dunia.com/
Mengapa membeli di 1000dunia?
Kami adalah reseller domain international yang resmi, sehingga semua domain
yang didaftarkan akan terdaftar atas nama Anda sendiri, bukan atas nama kami.

MOBILE APP
Melayani pembuatan mobile app Android dan iOS.
Anda dapat menghubungi kami untuk memberitahu kebutuhan Anda, dan kami
akan hitungkan harganya. Harga mulai 7.5 juta rupiah
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PEMELIHARAAN WEB
BASIC

STANDARD

PRO

- Update Wordpress

Y

Y

Y

- Update Theme & Plugin

Y

Y

Y

10

10

10

- Materi dari client

Y

Y

Y

- Mencarikan gambar

-

Y

Y

- Mencarikan artikel

-

-

Y

- Edit bahasa

-

-

Y

- Copywriting

-

-

-

750 ribu

1.5 juta

3.5 juta

MAINTENANCE

CONTENT
- Edit page/post/product

HARGA (per bulan)

PLESK HOSTING
Sedangkan untuk kebutuhan hosting yang memerlukan control panel, kami
menggunakan Plesk, salah satu control panel hosting terbaik saat ini, yang
memiliki berbagai manfaat, ﬁtur dan fasilitas lebih daripada cPanel yang sering
dipakai perusahaan hosting pada umumnya. Sangat bermanfaat, terutama jika
Anda menggunakan Wordpress. Tersedia fasilitas seperti cloning, staging, update
theme dan plugins, manage security, maintenance mode, dll.
WEB HOSTING
Space
Bandwidth
Harga per bulan
Harga per tahun
(lebih murah 50%)
ADDON
Extra Space & Bandwidth

BASIC

STANDARD

PRO

500 MB

1000 MB

2500 MB

10 GB

20 GB

50 GB

50.000

100.000

200.000

300.000
(25 rb/bulan)

600.000
(50 rb/bulan)

1.200.000
(100 rb/bulan)

KETERANGAN
1 GB Space, 20 GB Bandwidth
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CLOUD BACKUP DAN WEB SECURITY PROFESIONAL
Di Plesk hosting ini, walaupun server sudah dilengkapi dengan ﬁrewall, backup
dan security menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Anda bisa melakukan backup
sendiri di server. Jika memerlukan layanan yang lebih baik, kami menyediakan
layanan cloud backup dan web security profesional berikut ini
● CodeGuard Cloud Backup https://domain.1000dunia.com/codeguard.php
● SiteLock Security https://domain.1000dunia.com/sitelock.php
Manfaat:
● Backup bermanfaat jika website Anda rusak, dapat dikembalikan ke kondisi
sediakala. Sifatnya lebih ke penanganan.
● Malware security bermanfaat seperti antivirus, sehingga website Anda
tidak mudah terinfeksi malware yang bisa merusak website Anda. Sifatnya
adalah pencegahan.
Jika tidak ingin repot mengurus backup dan security, Anda dapat beralih ke
layanan digital marketing hosting yang kami sediakan. Bebas biaya pemindahan.

LAYANAN LAINNYA
HARGA
Managed Themes/Plugins**

1x harga

Tambah/edit 1 post/product (wordpress editor)

100.000

Tambah/edit 1 page (elementor)

350.000

Social media feed/integration, per social media

750.000

Upgrade wordpress, theme, plugin (one time)

750.000

Wordpress troubleshooting*

Contact us

Woocommerce troubleshooting*

Contact us

Shopping Cart

Contact us

Layanan web lainnya

Contact us

* Wordpress/Woocommerce troubleshooting adalah per kasus, per wordpress, garansi 7 hari
** Plugin dibeli oleh 1000dunia, client tidak mendapat akses ke account pembuat plugin, hanya
mendapat lisensi. Plugin diinstall dan diaktifkan oleh 1000dunia. Jika diperlukan, client dapat
membeli sendiri pluginnya, dan dimanage oleh 1000dunia, namun harga manage tetap sama
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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

Terima Kasih

www.1000dunia.com
Digital Marketing Website
mobile friendly | seo friendly | speed | security | analytics
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