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ANALISA WEBSITE
Jika Anda punya website, Anda perlu menjawab pertanyaan berikut:
● Apa tujuan Anda memiliki website?
● Berapa kunjungan web Anda setiap bulan?
● Apakah web tersebut bisa mendatangkan prospek?
● Apakah web tersebut sudah berhasil meningkatkan penjualan?
● Apakah website Anda sudah bermanfaat?
Jika Anda menjawab tidak tahu untuk salah satu pertanyaan di atas,
kemungkinan besar Anda memerlukan analisa website.
Jika Anda merasa pertanyaan di atas terlalu teknis, coba jawab 1 pertanyaan
berikut ini: “Apakah website Anda sudah bermanfaat?”
Jika belum, kemungkinan besar Anda memerlukan layanan analisa website dari
1000dunia. Kami akan membantu Anda agar website Anda bisa bermanfaat.
Sesuai dengan tagline kami, “Karena Website Seharusnya Bermanfaat”.

LAYANAN
Kami dapat:
● Menolong Anda menemukan tujuan website Anda
● Memberikan saran dan strategi agar tujuan tersebut dapat tercapai
● Menolong Anda untuk memiliki sebuah sistem analisa website untuk
memantau proses tersebut
Secara teknis, kami dapat melakukan beberapa hal berikut ini (tergantung
kebutuhan Anda):
● Analisa Google Analytics
● Analisa Heatmap
● Analisa SEO
● Analisa kecepatan website
● Analisa keamanan website
● Analisa RUM (real user monitoring)
● Analisa kunjungan website
● Analisa landing page
● Analisa konversi website
● Analisa mobile friendly
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Kami akan membantu Anda melakukan:
● Perencanaan
Kami akan menolong Anda menentukan tujuan website, melakukan analisa
website saat ini, memikirkan sistem analisa website yang akan digunakan,
menentukan software yang akan dipakai, sesuai dengan budget yang Anda
miliki.
● Implementasi
Kami akan membantu Anda melakukan setup sistem Analisa Website
● Pendampingan
Kami akan melakukan pendampingan di tahap awal sistem analisa website.
● Evaluasi
Kami akan menolong Anda melakukan evaluasi sistem analisa website,
apakah sudah efektif untuk memantau progres.
Perkiraan waktu yang dibutuhkan:
● Perencanaan = 1 minggu
● Implementasi = 1 minggu
● Pendampingan = 1 minggu
● Evaluasi = 1 minggu
Total waktu yang diperlukan kurang lebih 1 bulan.

HARGA
Kami hanya memiliki 1 paket analisa website saja.
Harga Rp 7.500.000,Sudah termasuk perencanaan, setup sistem analisa website, pendampingan dan
evaluasi.
Agar Anda tidak merasa membeli kucing dalam karung, kami menyediakan 1 kali
online meeting (Zoom atau Google Meet) untuk konsultasi GRATIS untuk setiap
website. Durasi tiap meeting 15 menit hingga 1 jam. Dari sini, Anda bisa
menentukan apakah mau lanjut atau tidak.
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TANYA JAWAB

Berikut tanya jawab tentang layanan analisa website.
Q = question / pertanyaan
A = answer / jawaban
Q: Layanan analisa website seperti apa yang disediakan 1000dunia?
A: Layanan analisa website 1000dunia adalah layanan analisa website yang akan
membantu Anda memiliki website yang bermanfaat.
Q: Bermanfaat yang bagaimana?
A: Bermanfaat sesuai tujuan Anda memiliki website.
Q: Apa contoh tujuan website?
A: Setiap website dapat memiliki beberapa tujuan sekaligus, namun harus
memiliki 1 tujuan utama. Beberapa hal yang dapat menjadi tujuan website:
● Membagikan informasi atau berita
● Menangkap prospek
● Menjual sesuatu
● Sebagai sarana pendukung / support
● Sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan / customer relation
● Sebagai alat berjualan iklan
● Sebagai sarana online branding
● Untuk bersenang-senang saja
● Untuk kebanggaan diri
● Sebagai sarana pendidikan
● Sebagai sarana mencari dana
● Sebagai alat menampilkan hasil karya / portfolio
● Dan lain-lain
Q: Lalu bagaimana cara memulai?
A: Anda bisa beritahu kami, tujuan utama website bagi Anda. Sesudah itu, kami
akan cek website Anda dan memberikan saran untuk memulai. Jangan lupa, Anda
mendapatkan 2x konsultasi GRATIS.
Q: Software apa yang akan digunakan?
A: Tergantung kebutuhan, budget dan keahlian teknis yang Anda miliki. Saya
akan berusaha memilihkan software yang sesuai dengan tingkat keahlian Anda,
sesuai budget yang Anda miliki, dan sesuai kebutuhan Anda.
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Q: Apakah bisa minta layanan analisa website tanpa harus membayar software?
A: Bisa. Caranya Anda beli layanan ini dengan cara berlangganan minimal 3
bulan. Saya akan melakukan analisa website bagi Anda menggunakan
software-software yang kami miliki. Anda tinggal terima action plan dan
melaksanakan digital marketing.
Q: Apa keuntungan membeli paket berlangganan?
A: Tujuh keuntungan yang Anda dapatkan dari paket berlangganan:
1. Anda tidak perlu repot belajar atau melakukan analisa website
2. Anda tidak perlu membayar software (hemat jutaan rupiah tiap bulannya).
3. Anda tidak perlu membayar SDM untuk melakukan analisa website atau
monitoring.
4. Anda tidak perlu membuat strategi digital marketing, tinggal memilih saja
dari action plan yang saya berikan
5. Kami selalu melakukan update baik strategi digital marketing, analisa
website maupun teknologi website, sehingga kecil kemungkinan Anda
mendapatkan saran yang outdated (kadaluarsa) alias teknik yang sudah
tidak efektif lagi.
6. Proses analisa yang lebih cepat. Baik proses perencanaan maupun
implementasi akan jauh lebih cepat selesai.
7. Dengan proses yang lebih cepat, hasil juga akan lebih cepat didapat.
Q: Bagaimana jadwal paket berlangganan?
A: Jadwalnya jika berlangganan 3 bulan adalah sbb:
● 2 minggu pertama perencanaan
● 1 bulan pelaksanaan bulan pertama
● 1 bulan pelaksanaan bulan kedua
● 1 bulan pelaksanaan bulan ketiga
● 2 minggu evaluasi akhir
Q: Lalu kapan perencanaan bulan kedua dan ketiga? Kapan evaluasi bulan
pertama dan kedua?
A: Karena tidak perlu belajar analisa website (tinggal action), maka analisa
website dan monitoring dapat dilakukan secara continuous.
● Kami akan selalu memberikan usulan strategi digital marketing yang dapat
Anda lakukan
● Kami akan memonitor hasil digital marketing yang Anda lakukan dan
memberi usulan/saran untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil
● Periode evaluasi dapat ditentukan sendiri, tidak harus bulanan, namun
tergantung jadwal pelaksanaan. Misalnya: ada event tanggal 25, dan
promo dilakukan tanggal 1-20, maka bisa dijadwalkan evaluasi hasil promo
(misalnya) pada tanggal 5, 10 dan 15 untuk mengoptimalkan hasil promo.
Atau sewaktu-waktu diantara tanggal tersebut, dengan appointment
terlebih dulu (H-1).
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SYARAT & KETENTUAN
1. Dengan membeli produk atau layanan, berarti setuju dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran lunas dilakukan sebelum layanan dimulai.
3. Durasi layanan adalah 30 hari sejak pembayaran diterima.
4. Jika belum yakin dengan layanan ini, bisa konsultasi (tersedia konsultasi
gratis) atau tanya-tanya dulu.
5. Uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Jika belum yakin
dengan layanan ini, mohon jangan membeli dulu. Silakan tanya-tanya dulu,
atau konsultasi online. Tersedia 2x konsultasi gratis, untuk setiap website.
6. Untuk paket berlangganan, pembayaran minimal per 3 bulan.
7. Terima kasih

Terima Kasih

www.danielagustianus.com/analisa-website
karena website seharusnya bermanfaat
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