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DAFTAR HARGA LENGKAP
Berikut daftar harga layanan 1000dunia.com
Penjelasan layanan ada di halaman berikut.
Harga dalam Rupiah.
k = ribu rupiah.

JENIS LAYANAN
CHECKUP
Your Web Checkup

AUDIT
Google Analytics Audit

MONITORING
Online Marketing Monitoring

SPY
Spy Your Competitor

PAKET

HARGA

STANDARD

250k

PRO

500k

PREMIUM

750k

STANDARD

1.500k

PRO

2.500k

PREMIUM

3.500k

STANDARD

1.500k

PRO

2.500k

PREMIUM

3.500k

STANDARD

1.500k

PRO

2.500k

PREMIUM

3.500k

INFO & PEMESANAN
Email: i nfo@1000dunia.com
Call/sms/whatsapp:
Febi 0877 - 3812 - 5000
Dans 0819 - 0374 - 2228
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Analisa Website
WHAT
Apa saja yang layanan yang tersedia?
Layanan Analisa Website yang kami sediakan:
1. Checkup: Analisa Website
Di layanan ini kami akan melakukan analisa website dan memberikan saran dan
strategi yang diperlukan dalam bentuk action plan.
2. Audit: Google Analytics Audit
Di layanan ini kami akan melakukan analisa website berdasar data Google
Analytics. Syarat order layanan ini: sudah pakai Google Analytics. Jika belum
pakai, Anda bisa memasang Google Analytics dan order layanan ini 2-3 bulan
mendatang.
3. Monitoring: Online Marketing Monitoring
Di layanan ini kami akan membantu Anda memonitor online marketing yang
Anda lakukan. Sebagai bonus, kami akan berikan 1000dunia Dashboard untuk
memantau berbagai data dari 1 tempat. Praktis dan hemat waktu.
4. Spy: Spy Your Competitor
Di layanan ini kami akan menolong Anda untuk menyelidiki pesaing Anda dan
menemukan strategi yang berhasil mereka lakukan, untuk menolong Anda
mengembangkan strategi web dan online marketing yang tepat untuk Anda.

WHY
Kenapa perlu analisa website?
1. Anda perlu website yang aman, cepat, dan mobile friendly (analisa teknis)
2. Anda perlu website yang memiliki tampilan yang menarik, fungsional dan mudah
digunakan (analisa tampilan)
3. Anda perlu website yang produktif: banyak dikunjungi dan membantu Anda
mendapatkan prospek, bahkan menghasilkan penjualan (analisa strategi).

1000dunia.com Analytics - 1 Mei 2019

4

HOW
Bagaimana cara kami melakukannya?
1. Kami menyediakan layanan analisa website yang memberi Anda saran dan
action plan yang diperlukan untuk meningkatkan performa website Anda.
2. Kami memberikan strategi (saran dan action plan) untuk meningkatkan
produktivitas website Anda: meningkatkan jumlah pengunjung website dan
jumlah prospek dari website.
3. Kami menyediakan layanan monitoring untuk membantu Anda memantau
progress dan hasil dari online marketing yang Anda lakukan.

WHO
Siapa saja yang perlu analisa website?
1. Semua orang dan perusahaan yang punya website.
2. Semua orang yang ingin websitenya lebih aman, lebih cepat, dan mobile friendly.
3. Semua orang yang ingin memiliki website yang produktif (memiliki pengunjung
yang banyak, mendatangkan prospek, menghasilkan penjualan).

WHERE
Dari mana saja 1000dunia menerima order?
Kami menerima order dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, karena layanan
kami diberikan secara online.
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Penjelasan Layanan
CHECKUP
SUMMARY
Checkup adalah layanan analisa website untuk membantu Anda memiliki website yang
bagus, fungsional dan produktif (memiliki pengunjung yang banyak, mendatangkan
prospek, menghasilkan penjualan).

WHAT
Penjelasan layanan Checkup:
Checkup adalah layanan analisa website untuk membantu Anda memiliki website yang
bagus, fungsional dan produktif (memiliki pengunjung yang banyak, mendatangkan
prospek, menghasilkan penjualan).
Apa yang akan kami lakukan di checkup?
Kami akan melakukan analisa website yang meliputi 3 bagian:
1. Analisa Teknis
2. Analisa Tampilan
3. Analisa Strategi
Apa yang kami perlukan untuk melakukan checkup?
● Untuk paket Standard dan Pro, kami hanya perlu alamat website saja (URL)
untuk dapat melakukan analisa website.
● Untuk paket Premium Checkup, Anda bisa mengisi form yang tersedia di
https://www.1000dunia.com/form-checkup/
Apa yang akan Anda dapatkan?
1. Hasil Analisa Website: Dalam format PDF.
2. Action Plan: Dari hasil analisa, kami akan memberikan saran (action plan) untuk
meningkatan website Anda. Action plan kami berikan dalam format Google
Sheets, dan dapat didownload sebagai file Excel.
3. Konsultasi: Kami memberi konsultasi gratis selama 30 hari untuk hasil analisa
website yang Anda dapatkan. 30 hari sejak kapan? Sejak hasil Anda terima.
Mengapa 30 hari? Kami ingin memastikan bahwa Anda tidak hanya akan
menyimpan hasil analisa website dan terbuang percuma, namun Anda gunakan
untuk meningkatkan website dan bisnis Anda.
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Apakah bisa upgrade ke paket di atasnya?
Jawabannya: BISA. Anda bisa upgrade layanan Checkup ke paket di atasnya dengan
menambah selisih harga. Upgrade dapat dilakukan maksimal 30 hari sejak hasil
diberikan. Upgrade selisih harga tidak dapat dilakukan setelah lewat 30 hari. Berlaku
harga pembelian baru.

WHY
Kenapa perlu checkup?
Seperti istilah checkup yang sering Anda temui di dunia kesehatan. Anda melakukan
checkup kesehatan bukan karena Anda sakit, tapi karena Anda ingin tahu apakah ada
penyakit dalam tubuh Anda, atau apakah Anda memiliki potensi sakit tertentu beserta
cara mencegahnya, serta akan mengetahui cara untuk meningkatkan kesehatan Anda.
Dengan melakukan checkup terhadap website yang Anda miliki, Anda akan mengetahui
tingkat kesehatan dan produktivitas website Anda. Dan kami akan membantu Anda
memberikan action plan dan strategi untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas
website Anda.

HOW
Bagaimana cara kami melakukannya?
Kami menggabungkan 3 hal ini untuk melakukan checkup:
1. Teknologi: kami menggunakan software dan app yang canggih untuk menolong
kami mendapatkan data.
2. Analisa manusia: kami menggunakan keahlian kami untuk menganalisa data
tersebut
3. Pengalaman: kami menggunakan hasil belajar dan pengalaman (baik
pengalaman kami sendiri maupun pengalaman orang lain sebagai referensi)
untuk membuat action plan dan strategi yang tepat untuk web yang Anda miliki.

WHO
Siapa saja yang perlu layanan ini?
1. Semua orang atau perusahaan yang punya website.
2. Semua orang yang ingin websitenya lebih aman, lebih cepat, dan mobile friendly.
3. Semua orang yang ingin memiliki website yang produktif (memiliki pengunjung
yang banyak, mendatangkan prospek, menghasilkan penjualan).
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WHEN
Kapan Anda perlu melakukan checkup?
Jawabannya: tergantung seberapa aktif website Anda. Jika website Anda diupdate
beberapa bulan sekali, maka Anda dapat melakukan analisa website dalam jarak yang
cukup jauh, misalnya setahun sekali. Jika website Anda lebih sering diupdate (1 atau 2
kali sebulan), maka Anda perlu lebih sering melakukan analisa website, misalnya setiap
6 bulan sekali. Jika website Anda sering diupdate (setiap hari atau beberapa kali dalam
seminggu), maka Anda perlu melakukan analisa website lebih sering, misalnya 2 atau 3
bulan sekali.

PRICE LIST
DAFTAR HARGA & SPESIFIKASI PAKET CHECKUP
Harga adalah per website.
STANDARD

PRO

PREMIUM

Y

Y

Y

● Mobile Friendly

Y

Y

Y

● Kecepatan Web (Speed)

Y

Y

Y

● Keamanan Web (Security)

Y

Y

Y

-

Y

Y

● Layout

-

Y

Y

● Navigasi

-

Y

Y

● Teknologi

-

Y

Y

ANALISA STRATEGI

-

-

Y

● Meningkatkan jumlah
pengunjung tanpa iklan

-

-

Y

● Meningkatkan jumlah
pengunjung dengan
menggunakan iklan

-

-

Y

● Meningkatkan jumlah prospek

-

-

Y

1 minggu

1 minggu

2 minggu

250k

500k

750k

ANALISA TEKNIS

ANALISA TAMPILAN

Waktu pengerjaan
HARGA (dalam Rupiah. k = ribu)
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AUDIT
SUMMARY
Layanan audit yang kami berikan adalah Google Analytics Audit, yang akan menolong
Anda untuk mengembangkan strategi web dan online marketing yang tepat, untuk
menghasilkan kunjungan web dan mendapatkan prospek yang lebih banyak.

WHAT
Penjelasan layanan Audit
Layanan audit yang kami berikan adalah Google Analytics Audit, yang akan menolong
Anda untuk mengembangkan strategi web dan online marketing yang tepat, untuk
menghasilkan kunjungan web dan mendapatkan prospek yang lebih banyak.
Apakah ada syarat untuk order layanan ini?
Di layanan ini, kami menggunakan Google Analytics untuk menganalisa website Anda
lebih jauh lagi. Syarat untuk order layanan ini hanya 1 saja: Anda harus sudah pakai
Google Analytics. Jika belum, jangan kuatir. Anda bisa mulai dengan memasang
Google Analytics di web Anda hari ini dan minta kami untuk audit bulan depan atau
dalam 2-3 bulan mendatang.
Anda dapat memberikan akses Google Analytics view only (hanya bisa melihat, tidak
bisa merubah) kepada kami agar kami dapat melakukan audit. Dengan akses view only,
kami tidak dapat merubah data Google Analytics yang Anda miliki.
Paket Audit
1. Standard Audit
Kami akan melakukan analisa Google Analytics dan memberi Anda saran (Action
Plan) untuk meningkatkan jumlah pengunjung tanpa menggunakan iklan
berbayar - Free Traffic Strategy.
2. Pro Audit
Kami akan melakukan analisa Google Analytics dan memberi Anda saran (Action
Plan) untuk meningkatkan jumlah pengunjung dengan menggunakan strategi
iklan berbayar / Paid Traffic Strategy.
3. Premium Audit
Kami akan melakukan analisa Google Analytics dan memberi Anda saran (Action
Plan) untuk meningkatkan jumlah prospek yang bisa Anda dapatkan dari website
Anda menggunakan Lead Generation Strategy dan G
 rowth Hack Strategy.
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Apa yang akan Anda dapatkan?
1. Hasil Analisa Google Analytics dalam format PDF.
2. Action Plan
Kami akan memberikan saran (action plan) untuk meningkatan website Anda.
Action plan kami berikan dalam format Google Sheets, dapat didownload
sebagai file Excel.
3. Konsultasi
Kami memberi konsultasi gratis selama 30 hari sejak hasil analisa website Anda
terima. Mengapa 30 hari? Kami ingin memastikan bahwa Anda tidak hanya akan
menyimpan hasil analisa website dan terbuang percuma, namun Anda gunakan
untuk meningkatkan website dan bisnis Anda.

WHY
Kenapa perlu Audit?
Jika di paket Checkup Anda mendapatkan analisa website. Di paket Audit ini Anda akan
mendapatkan analisa website yang lebih akurat. Ibaratnya seperti checkup kesehatan
yang menggunakan peralatan yang lebih canggih. Di sini kami menggunakan Google
Analytics sebagai alat analisa utama yang lebih canggih, dilengkapi dengan software
lainnya sebagai pendamping.
Jika tujuan utama checkup adalah untuk memiliki web yang lebih baik, lebih fungsional
dan lebih produktif. Tujuan utama Audit adalah menolong Anda dalam pengembangan
strategi online marketing.

HOW
Bagaimana cara kami melakukannya?
Kami menggabungkan 3 hal ini untuk melakukan SPY:
1. Teknologi: kami menggunakan software dan app yang canggih untuk menolong
kami melakukan audit.
2. Analisa manusia: kami menggunakan keahlian kami untuk menganalisa data
tersebut. Analis kami telah memiliki sertifikasi dari Google Analytics.
3. Hasil belajar dan pengalaman: kami menggunakan hasil belajar dan pengalaman
(baik pengalaman kami sendiri maupun pengalaman orang lain sebagai
referensi) untuk membuat action plan dan strategi online marketing yang tepat
untuk web yang Anda miliki.
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WHO
Siapa saja yang perlu layanan ini?
1. Semua pemilik web yang ingin mendapatkan pengunjung web yang lebih banyak.
2. Semua pemilik web yang ingin mendapatkan prospek lebih banyak dari web.
3. Semua pemilik web yang ingin mengembangkan strategi web dan online
marketing yang lebih tepat.

WHEN
Kapan Anda perlu layanan AUDIT?
❏ Jika Anda merasa website Anda belum produktif.
❏ Jika Anda merasa kunjungan web Anda masih sangat kurang.
❏ Jika kunjungan web Anda banyak, tapi prospek yang didapat masih sangat
sedikit.
❏ Jika Anda tidak puas dengan hasil Checkup, dan ingin analisa yang lebih detail.
❏ Jika Anda ingin mengembangkan strategi online marketing yang efektif dan
sesuai dengan budget dan sumber daya yang Anda miliki.

PRICE LIST
DAFTAR HARGA LAYANAN GOOGLE ANALYTICS AUDIT
Tabel spesifikasi teknis dapat dilihat di halaman 22
STANDARD

PRO

PREMIUM

Free Traffic Strategy

Y

Y

Y

Paid Traffic Strategy

-

Y

Y

Lead Generation Strategy

-

-

Y

Growth Hacking Strategy

-

-

Y

Waktu Pengerjaan (dalam minggu)

2

3

4

1.500k

2.500k

3.500k

HARGA (dalam Rupiah. k = ribu)

Apakah saya bisa upgrade ke paket di atasnya?
Anda bisa upgrade layanan Audit ke paket di atasnya dengan menambah selisih harga.
Upgrade dapat dilakukan maksimal 30 hari sejak hasil diberikan. Upgrade selisih harga
tidak dapat dilakukan setelah lewat 30 hari. Berlaku harga pembelian baru.
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MONITORING

SUMMARY
Layanan monitoring akan membantu Anda memonitor Google Analytics + berbagai
data yang Anda miliki menggunakan 1000dunia Dashboard yang akan kami berikan
sebagai bonus. Kami akan menganalisa berbagai data yang tersedia di dashboard +
memberi saran (action plan) untuk meningkatkan performa online marketing dan
e-commerce Anda.

WHAT
Layanan monitoring akan membantu Anda memonitor Google Analytics + berbagai
data yang Anda miliki menggunakan 1000dunia Dashboard yang akan kami berikan
sebagai bonus. Kami akan menganalisa berbagai data yang tersedia di dashboard +
memberi saran (action plan) untuk meningkatkan performa online marketing dan
e-commerce Anda.
Perlu diingat bahwa 1000dunia tidak menjual dashboard, tetapi layanan monitoring. Di
layanan ini, kami membantu Anda memonitor data dan memberi strategi yang bisa
Anda lakukan. Kami memudahkan Anda melakukan online marketing dengan cara
membantu Anda membaca data, berpikir, dan membuat saran berupa action plan yang
dapat Anda lakukan, yang sesuai dengan budget Anda, kemampuan Anda, serta
sumber daya yang Anda miliki.
Paket Monitoring
1. Standard Monitoring
Kami akan membantu Anda melakukan monitoring dan memberi saran (Action
Plan) untuk meningkatkan jumlah pengunjung tanpa menggunakan iklan
berbayar - F
 ree Traffic Strategy.
2. Pro Monitoring
Kami akan membantu Anda melakukan monitoring dan memberi saran (Action
Plan) untuk meningkatkan jumlah pengunjung dengan menggunakan iklan
berbayar - P
 aid Traffic Strategy.
3. Premium Monitoring
Kami akan membantu Anda melakukan monitoring dan memberi saran (Action
Plan) untuk meningkatkan jumlah prospek yang Anda dapat dari website Anda
menggunakan Lead Generation Strategy d
 an Growth Hacking Strategy.
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Apa yang Anda dapatkan?
1. Bantuan monitoring selama 30 hari
2. Dynamic Action Plan berdasar hasil monitoring (format Google Sheets, dapat
didownload ke Excel).
3. Konsultasi monitoring selama 30 hari
BONUS: 1
 000DUNIA DASHBOARD
Anda akan mendapatkan BONUS berupa 1000dunia Dashboard yang akan
menggabungkan berbagai data dari berbagai sumber, agar Anda bisa melihat
keseluruhan data tanpa harus login di berbagai tempat. 1000dunia Dashboard tidak
dijual terpisah, dan hanya bisa didapatkan sebagai bonus dari layanan Monitoring
1000dunia. Durasi akses dashboard adalah 30 hari. Dashboard akan sangat
memudahkan dan menghemat waktu Anda. Pakai Dashboard, tidak repot.
Beberapa data yang dapat diintegrasikan ke dashboard 1000dunia:
● Google Analytics
● Social media data (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
● Online ads data (Facebook Ads, Google Ads, dll)
● Email marketing data (Mailchimp, dll)
● Data SEO seperti site audit, backlink check, Google Rank, dll.
Selain menggabungkan berbagai informasi dari berbagai tempat, 1000dunia Dashboard
juga akan memberikan Anda berbagai data SEO seperti ranking Google SEO, site audit
maupun analisa SEO. Semuanya Anda dapatkan tanpa harus mengeluarkan uang extra
untuk membayar software SEO.
Salah satu fasilitas terbaru dari Dashboard 1000dunia adalah pengecekan ranking
Google di kota tertentu. Misalnya keyword Anda konsultan pendidikan, maka Anda
dapat mengecek Google rank untuk keyword tersebut di kota Jakarta, Surabaya, dan
berbagai kota lain di Indonesia.

WHY
Mengapa perlu Monitoring?
Ibarat menyetir mobil tanpa dashboard, demikian juga online marketing tanpa
monitoring. Tanpa monitoring, Anda tidak akan tahu apakah strategi online marketing
yang Anda lakukan sudah efektif atau belum.
Dengan bantuan dashboard 1000dunia, Anda juga akan dapat memantau ranking
website Anda di Google, bahkan ranking Google di kota tertentu. Suatu hal yang akan
cukup sulit Anda lakukan secara manual.
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HOW
Bagaimana cara kami melakukannya?
Kami menggabungkan 3 hal ini untuk melakukan monitoring:
1. Teknologi: kami memberikan online marketing dashboard untuk melakukan
monitoring (dashboad diberikan sebagai bonus, tidak dijual terpisah). Kami juga
menggunakan software lain dalam melakukan monitoring.
2. Analisa manusia: kami menggunakan keahlian kami untuk menganalisa data
tersebut. Analis kami telah memiliki sertifikasi dari Google Analytics.
3. Hasil belajar dan pengalaman: kami menggunakan hasil belajar dan pengalaman
(baik pengalaman kami sendiri maupun pengalaman orang lain sebagai
referensi) untuk membuat action plan dan strategi online marketing yang tepat
untuk web yang Anda miliki.

WHO
Siapa saja yang perlu layanan ini?
1. Anda yang sudah menjalankan online marketing dan ingin tahu efektivitas online
marketing yang Anda lakukan. Baik social media marketing, SEO, Google Ads,
email marketing, dan masih banyak strategi lainnya.
2. Anda yang ingin meningkatkan hasil dan produktivitas online marketing yang
Anda lakukan.
3. Anda yang ingin mengoptimalkan budget online marketing Anda.

WHEN
Kapan Anda perlu layanan MONITORING?
❏ Jika Anda perlu bantuan untuk memantau efektivitas online marketing yang
Anda atau team Anda kerjakan
❏ Jika Anda perlu dashboard untuk memantau berbagai data di satu tempat, untuk
menghemat waktu Anda (tidak perlu login di berbagai tempat). Pakai dashboard
tidak repot.
❏ Jika Anda perlu bantuan untuk membaca dan menganalisa data yang ada.
❏ Jika Anda perlu bantuan untuk mengambil keputusan berdasarkan data.
❏ Jika Anda perlu bantuan membuat action plan dan strategi berdasarkan data.
❏ Jika Anda ingin memantau ranking Google website Anda secara otomatis
(ranking dicek setiap hari), bahkan untuk cek dari berbagai lokasi.
❏ Jika Anda ingin melihat gambaran besar online marketing yang Anda lakukan.
Anda bisa juga sampaikan kebutuhan Anda kepada marketing kami, dan kami akan
memberi saran layanan yang cocok dengan kebutuhan Anda.
1000dunia.com Analytics - 1 Mei 2019
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PRICE LIST
DAFTAR HARGA LAYANAN MONITORING
* Tabel perbedaan Dashboard Standard, Pro dan Premium dapat dilihat di halaman 23.
STANDARD

PRO

PREMIUM

● Free Traffic Strategy

Y

Y

Y

● Paid Traffic Strategy

-

Y

Y

● Lead Generation Strategy

-

-

Y

● Growth Hacking Strategy

-

-

Y

BONUS: 1000dunia Dashboard*

Standard

Pro

Premium

HARGA (dalam Rupiah. k = ribu)

1.500k

2.500k

3.500k

Monitoring & Action Plan
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SPY

SUMMARY
SPY adalah kependekan dari Spy Your Competitor. Di sini kami akan menolong Anda
untuk menyelidiki pesaing Anda dan menemukan strategi yang berhasil mereka
lakukan, untuk menolong Anda mengembangkan strategi web dan online marketing
yang tepat untuk Anda.

WHAT
Penjelasan layanan SPY
SPY adalah kependekan dari Spy Your Competitor. Di sini kami akan menolong Anda
untuk menyelidiki pesaing Anda, menemukan strategi yang mereka lakukan, lalu
membuatkan action plan dan strategi untuk Anda lakukan, berdasar hasil yang didapat.
Apa yang akan kami lakukan?
Kami akan membandingkan web dan strategi kompetitor Anda dengan web Anda dan
membuat action plan, memberikan saran dan strategi berdasar hasil tersebut.
Contoh hasil yang bisa didapatkan (hasil sesungguhnya akan tergantung paket yang
dipilih dan keadaan web pesaing):
● Teknologi yang digunakan web pesaing
● Cara pesaing mendatangkan pengunjung ke web
● Cara web pesaing menangkap prospek
● Analisa keamanan dan kecepatan web pesaing
● Keyword yang digunakan oleh web pesaing
● Dan masih banyak lagi
Apa yang akan Anda dapatkan?
1. Hasil Analisa Website: Dalam format PDF.
2. Action Plan: Dari hasil analisa, kami akan memberikan saran (action plan) untuk
meningkatan website Anda. Action plan kami berikan dalam format Google
Sheets, dan dapat didownload sebagai file Excel.
3. Konsultasi: Kami memberi konsultasi gratis selama 30 hari untuk hasil analisa
kompetitor yang Anda dapatkan. 30 hari sejak kapan? Sejak hasil Anda terima.
Mengapa 30 hari? Kami ingin memastikan bahwa Anda tidak hanya akan
menyimpan hasil analisa website dan terbuang percuma, namun Anda gunakan
untuk meningkatkan website dan bisnis Anda.
1000dunia.com Analytics - 1 Mei 2019
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Apa yang kami perlukan untuk melakukan checkup?
Kami hanya perlu alamat website (URL) pesaing Anda untuk dapat melakukan analisa
website pesaing Anda.
Apakah bisa upgrade ke paket di atasnya?
Jawabannya: BISA
Anda bisa upgrade layanan SPY ke paket di atasnya dengan menambah selisih harga.
Upgrade dapat dilakukan maksimal 30 hari sejak hasil diberikan. Upgrade selisih harga
tidak dapat dilakukan setelah lewat 30 hari. Berlaku harga pembelian baru.
Berapa harganya?
Daftar harga dan tabel spesifikasi teknis dapat Anda lihat di bagian akhir bagian ini.

WHY
Kenapa perlu SPY?
Seperti kata pepatah, “Cara belajar terbaik adalah dari pengalaman”. Dan pengalaman
termurah adalah pengalaman orang lain.
Cara belajar terbaik untuk mencapai posisi puncak adalah dari orang yang sudah
mencapai posisi puncak. Cara belajar tercepat dan termurah bagi website Anda adalah
dengan belajar dari web kompetitor terbaik di bidang Anda. Cara belajar termahal dan
terlama adalah trial and error alias mencoba sendiri untuk menemukan cara terbaik.

HOW
Bagaimana cara kami melakukannya?
Kami menggabungkan 3 hal ini untuk melakukan SPY:
1. Teknologi: kami menggunakan software dan app yang canggih untuk menolong
kami mendapatkan data kompetitor Anda.
2. Analisa manusia: kami menggunakan keahlian kami untuk menganalisa data
tersebut
3. Hasil belajar dan pengalaman: kami menggunakan hasil belajar dan pengalaman
(baik pengalaman kami sendiri maupun pengalaman orang lain sebagai
referensi) untuk membuat action plan dan strategi yang tepat untuk web yang
Anda miliki.
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WHO
Siapa saja yang perlu layanan SPY?
1. Semua pemilik website yang ingin tahu rahasia keberhasilan web pesaingnya.
2. Semua pemilik website yang ingin punya action plan (rencana dan strategi)
untuk dapat berkompetisi dengan pesaingnya.
3. Semua pemilik website yang tidak ingin repot menghabiskan waktu, tenaga dan
pikiran untuk menganalisa pesaing dan membuat action plan.
Bagaimana kalau saya belum punya website dan baru akan membuat web? Apakah
saya bisa order layanan ini?
Bisa. Anda tidak akan mendapatkan hasil perbandingan, tetapi kami akan membantu
Anda membuat perencanaan website baru Anda.

WHEN
Kapan Anda perlu layanan SPY?
Bila Anda merasakan hal-hal di bawah ini:
❏ Anda merasa web kompetitor Anda lebih bagus.
❏ Anda melihat kompetitor Anda memiliki ranking yang lebih bagus di Google.
❏ Anda tahu atau merasa kompetitor Anda banyak mendapatkan kunjungan,
prospek dan penjualan melalui webnya.
❏ Anda ingin tahu rahasia web kompetitor Anda.
❏ Anda ingin menggunakan teknologi atau strategi yang digunakan kompetitor
Anda.

Daftar harga dan spesifikasi teknis dapat dilihat di halaman berikut.
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PRICE LIST
DAFTAR HARGA & SPESIFIKASI PAKET SPY
STANDARD

PRO

PREMIUM

1

2

3

● Mobile Friendly

Y

Y

Y

● Kecepatan Web (Speed)

Y

Y

Y

● Keamanan Web (Security)

Y

Y

Y

● Layout

Y

Y

Y

● Navigasi

Y

Y

Y

● Teknologi

Y

Y

Y

● Meningkatkan jumlah
pengunjung

Y

Y

Y

● Meningkatkan jumlah prospek

-

Y

Y

● Meningkatkan penjualan

-

-

Y

2 minggu

3 minggu

4 minggu

1500k

2500k

3500k

Jumlah Kompetitor
ANALISA TEKNIS

ANALISA TAMPILAN

ANALISA STRATEGI

Waktu pengerjaan
HARGA (dalam Rupiah. k = ribu)
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INFO & PEMESANAN
Info & Pemesanan
Email: i nfo@1000dunia.com
Call/sms/whatsapp:
Febi 0877 - 3812 - 5000
Dans 0819 - 0374 - 2228

Terima Kasih

www.1000dunia.com
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CERTIFICATION
Google Analytics Certification dan sertifikasi lainnya (Google Ads, Asana Certified Pro,
Semrush) dari Daniel Agustianus (konsultan analisa website 1000dunia) dapat dilihat di
https://www.linkedin.com/in/danielagustianus/

SPESIFIKASI TEKNIS
SPESIFIKASI TEKNIS - AUDIT
PAKET CHECKUP

STANDARD

PRO

PREMIUM

Meningkatkan jumlah pengunjung
menggunakan F
 ree Traffic Strategy

Y

Y

Y

Meningkatkan jumlah pengunjung
menggunakan P
 aid Traffic Strategy

-

Y

Y

Meningkatkan jumlah prospek
dari website menggunakan
Lead Generation Strategy
dan G
 rowth Hack Strategy

-

-

Y

Free Traffic Strategy

Y

Y

Y

Paid Traffic Strategy

-

Y

Y

Optin Strategy

-

-

Y

Landing Page Strategy

-

-

Y

Creative Marketing

-

-

Y

Data Analytics

-

-

Y

Software Automation

-

-

Y

TUJUAN

TRAFFIC STRATEGY

LEAD GENERATION STRATEGY

GROWTH HACKING STRATEGY
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SPESIFIKASI TEKNIS - 1000DUNIA DASHBOARD
1000DUNIA DASHBOARD

STANDARD

PRO

PREMIUM

Google Analytics
●

Standard Google Analytics

Y

Y

Y

●

Custom Google Analytics

-

-

Y

Social Media
●

Facebook

Y

Y

Y

●

Instagram

Y

Y

Y

●

Twitter

Y

Y

Y

●

YouTube

Y

Y

Y

●

LinkedIn

Y

Y

Y

●

Site Audit

Y

Y

Y

●

Google Rank Tracking

Y

Y

Y

●

Jumlah Keyword

100

250

500

●

Google Local City Ranking

Y

Y

Y

●

Google Search Console

Y

Y

Y

●

Backlink Monitoring

Y

Y

Y

●

Competition Analyzer

Y

Y

Y

SEO

Online Ads
●

Google Ads

-

Y

Y

●

Facebook Ads

-

Y

Y

●

Instagram Ads

-

Y

Y

Lead Generation
●

Mailchimp

-

-

Y

●

Google Sheets

-

-

Y
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SYARAT & KETENTUAN
1. Dengan membeli produk atau layanan 1000dunia, berarti setuju dengan syarat
dan ketentuan yang berlaku.
2. Uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Jika tidak yakin dengan
layanan 1000dunia, jangan membeli. Jika ingin melihat contoh hasil analisa,
dapat menghubungi kami.
3. Upgrade untuk layanan checkup dapat dilakukan dalam waktu 30 hari sejak hasil
diterima.
4. Paket promo tidak dapat digabungkan. Misalnya diskon tidak dapat digabungkan
dengan free upgrade.
5. Layanan monitoring memerlukan akses Google Analytics. Client dapat
memberikan akses berupa view only sehingga pihak 1000dunia hanya akan
dapat melihat data, tanpa dapat merubahnya.
6. Layanan monitoring memerlukan akses dan integrasi ke sosial media. Client
dapat memberikan username dan password (setelah selesai integrasi, password
dapat dirubah). Cara lain adalah memberi ijin integrasi di dashboard dengan
bantuan 1000dunia.
7. Terima kasih
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