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Hal : Proposal Penawaran Web Design / Redesign
Kepada Yth,
Ibu / Bapak
Pimpinan di Tempat
Dengan Hormat,
Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu yang telah menerima dan meluangkan
waktu untuk membaca proposal penawaran ini sehingga Bapak / Ibu dapat mempertimbangkan dan memilih
beberapa produk yang kami tawarkan.
Kami dari Tangerang Desain sebagai salah satu website developer yang mengutamakan layanan dan solusi
terbaik bagi calon pelanggan maupun pelanggan yang membutuhkan layanan jasa pembuatan website
Company Proﬁle baik itu di dalam atau luar negeri.
Layanan yang kami tawarkan :
ü Jasa konsultan dan pembuatan website Company Proﬁle (Proﬁl Perusahaan)
ü Jasa Web Application
ü Mobile Application
ü Jasa perawatan website bulanan
ü Jasa Digital Marketing
Keunggulan yang dimiliki oleh Tangerang Desain antara lain :
•
•
•
•

Jaminan website dapat bermanfaat secara efektif dan eﬁsien.
Seluruh proses ditangani dan di kontrol langsung oleh team Tangerang Desain yang berpengalaman di
bidang internet, website dan marketing online termasuk pemberian technical support.
Harga yang lebih kompetitif.
Upgrade dapat dilakukan seketika sesuai kebutuhan pelanggan.

Besar harapan kami untuk dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.
Demikian proposal penawaran ini, kami menunggu kabar baik dari Bapak/Ibu. Atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
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Uraian Mengenai Website
Jasa konsultan dan pembuatan website adalah pihak yang membantu proses penyediaan website di internet
secara optimal, efektif dan eﬁsien. Dan website itu sendiri adalah salah satu alat komunikasi online yang
menggunakan media internet. Halaman web seperti buku yang dapat menampung informasi visual. Melalui
media website inilah seseorang dapat menyampaikan dan mendapatkan suatu ide ataupun informasi dari dan
ke seluruh dunia.
Pada masa kini jutaan website yang memeriahkan dunia maya. Sebagian besar dari adalah website komersial
yang untuk bisnis ataupun perdagangan. Media promosi dunia maya dalam bentuk website berpengaruh
dalam dunia bisnis. Banyak para pengusaha menggunakan website sebagai salah satu media pemasaran
produk ataupun jasa. Fungsi website yang lain adalah untuk meningkatkan prestise atau gengsi dari suatu
perusahaan untuk memiliki media online ini secara efektif dan eﬁsien.
Website merupakan media tercepat dan terluas untuk mengabarkan informasi. Website dapat menyajikan berbagai
informasi mengenai proﬁle perusahaan, proﬁle lembaga pendidikan, proﬁle komunitas, kegiatan organisasi,
media berbagi pengetahuan dan lain lain. Website tidak hanya dapat digunakan oleh perusahaan atau pun
lembaga besar saja, jika anda berpikir memerlukan sebuah media promosi yang hemat sekaligus
menampilkan profesionalitas website menjadi salah satu media yang dapat diandalkan.

Manfaat memiliki website :
v Meningkatkan citra profesionalisme bisnis. Website akan mewakili bisnis atau produk di pasar bisnis
v Meningkatkan visibilitas, kredibilitas dan kepercayaan bisnis atau produk sebuah bisnis.
v Menurunkan biaya operasional. Dengan menggunakan website dan email sebagai media komunikasi, anda
bisa menurunkan biaya mencetak, biaya operasional membuat brosur promosi dan biaya sebar brosur serta
biaya pengiriman dokumen atau surat.
v Media promosi dan penjualan setiap saat. Website dapat beroperasi 24 jam sehari dan 365 hari per tahun
non-stop. Ini berarti seluruh informasi bisnis bisa diakses banyak orang setiap saat.
v Menyajikan informasi lebih lengkap dan aktual. Website dapat memuat informasi jauh lebih lengkap dan
aktual ketimbang media promosi lainnya.
v Data pemasaran atau marketing yang luas, aktual, dan murah. Melalui website, Anda dapat melakukan
promosi
v penjualan ke penjuru Indonesia dan bahkan ke penjuru dunia.
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Jasa Pembuatan Website
Kami menyediakan jasa pembuatan Website Company Proﬁle dan Ecommerce yang lebih
professional dan Elegant sehingga menarik dan bisa meningkatkan Revenue untuk Perusahaan anda.
Berikut adalah Penawaran Paket Jasa Pembuatan Website :

Paket 1 : Rp 3.000.000,-

Paket 2 : Rp 5.000.000,-

Fasilitas :
- Design layout : Template Standar
- Aplikasi CMS (Content Management System)
- Nama Domain Com/Net/Org (or anything)
- Kapasitas Hosting 1000Mb,
- Email username@namadomainanda.com

Fasilitas :
- Design layout : Template Professional
- Aplikasi CMS (Content Management System)
- Nama Domain Com/Net/Org (or anything)
- Kapasitas Hosting 2GB
- Email username@namadomainperusahaan.com
- Layanan konsultasi solusi bisnis online selama masa
kontrak

Contoh Website : ww w.a g u ng ja ya sof a.c o m
Lama Pengerjaan : 1 - 2 Minggu
Perpanjangan Domain + Space Hosting + Bandwith
tahun berikutnya : Rp 800.000,-/thn

Contoh Website : www.aqiqah86.com
atau www.deltageoservice.com
Lama Pengerjaan : 1 - 2 Minggu
Perpanjangan Domain + Space Hosting +
Bandwith tahun berikutnya : Rp 1.200.000,-/thn

Paket 3 : Rp 10.000.000,Fasilitas :
- Design layout : Template Corporate
- Aplikasi CMS (Content Management System) / Ecommerce
- Nama Domain Com/Net/Org (or anything)
- Kapasitas Hosting 4GB
- Email username@namadomainperusahaan.com
- Layanan konsultasi solusi bisnis online selama masa kontrak
- SEO Essential
Contoh Website : www.kreasialumindo.com dan https://prodiaohi.co.id/ dan www.koperasidjki.com
Lama Pengerjaan : 2-4 Minggu
Perpanjangan Domain + Space Hosting + Bandwith tahun berikutnya : Rp 1.700.000,-/thn
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Paket 4 : Custom ( Lebih dari 10.000.000 )
Fasilitas :
- Design layout : Template Custom
- Aplikasi CMS (Content Management System) Ecommerce
- Nama Domain Com/Net/Org
- Kapasitas Hosting 20GB and SSD (Cloud Server)
- Cloud Hosting Platform (Cloud Hosting Rp 1.000.000 / Month)
- Email username@namadomainperusahaan.com
- Layanan konsultasi solusi bisnis online selama masa kontrak
- Google Page / Business (Google Local Bisnis Registrasi)
Contoh Website : www. sunda motor.co m
Lama Pengerjaan : 6 Minggu
Perpanjangan Domain + Space Hosting + Bandwith tahun berikutnya : disesuaikan dengan ﬁtur server

Keterangan Tambahan :
1. Untuk customize website dikenai biaya tambahan. Apabila paket pembuatan website yang kami sediakan
tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, silahkan hubungi kami supaya Anda bisa menceritakan kebutuhan
Anda secara mendetail, nanti kami akan ajukan penawaran pembuatan website berdasarkan kebutuhan Anda
tersebut.
2. Untuk website diluar spesiﬁkasi yang ditawarkan, dengan tingkat kesulitan pembuatan website yang berbeda,

akan dikenai biaya berbeda.
3. Untuk portfolio lengkap atau website yang telah dikerjakan atau sedang dikerjakan, silahkan hubungi kami

untuk menanyakan langsung.
Tahap Pembuatan Website
1. Berikut tahap pembuatan website :

2. Tahap persiapan bahan website :

- Analisa kebutuhan website
- Pemilihan paket
- Pengiriman Invoice

- Pemilihan nama domain ( 5 domain alternatif )
- Pemilihan email account ( 2 email alternatif )

- Pemilihan Password untuk admin
- Gambar Logo
- Nama Perusahaan/perseorangan
- Slogan Perusahaan/perseorangan

- Down Payment sebesar 50%
- Penyerahan isi atau konten website
- Pembuatan desain halaman depan
- Persetujuan desain halaman depan
- Pembuatan website
- Persetujuan website keseluruhan
3. Peraturan dan ketentuan isi dan makna website :
Web Tidak melanggar hukum dan UU pornografi,
aktifitas legal, dll)
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Syarat dan ketentuan pembuatan website :
- Proses pembuatan di mulai setelah penyerahan bahan/materi seperti nama perusahaan/perseorangan,

logo, konten/isi
- Licensi program hanya untuk 1 domain. Perpanjangan web maksimal 2 bulan sebelum domain expired/habis
masa berlakunya
Proses migrasi
- Kami akan membantu proses perpindahan domain ke Tangerang Desain Server apabila pada saat ini klien
telah memiliki website dengan pihak lain
Pembayaran
Waktu pembayaran dan masa kontrak
- Pembayaran dilakukan dimuka sebesar min 50%, sisanya dilunasi saat telah selesai
- Masa kontrak berlaku minimal 6 bulan
- Kami akan memperbaiki setiap masalah yang muncul pada saat review

Fitur - Fitur Semua Paket (1, 2, 3 )
Unlimited Page
2. Unlimited Menu
3. Analytic
4. Live Chat
5. News / Blog
6. Widget
7. Proﬁles
8. Contact Form
9. Share and Social Media
10. Slideshow Banner
11. Gallery
12. CMS ( Content Management
System )
13. Content Edit, Delete, Create
14. Email Account
1.
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Fitur Ecommerce Mulai dari Paket
2 Keatas :
1. Semua ﬁtur yang ada di Paket 1
2. Fitur Ecommerce Produk
3. Add to Cart Online
4. Pengiriman (Jne, POS, TIKI)
5 Support Payment Gateway (Midtrans)
6. Unlimited Product ( Base by Hosting )
7. Laporan Penjualan ( Standard )
8. Moderasi Status ( Cancel, Proses, Complete )
9. Data Customer
10. Kupon
11. Diskon ( Label Coret )
13. Email Automatis Notiﬁkasi
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