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Siapa kami?
Niagaweb adalah bagian dari salah satu perusahaan teknologi asal Lithuania Hostinger.
berdampingan dengan Niagahoster, Niagaweb bergerak dibidang pembuatan dan
pengembangan website. Tidak hanya membantu dalam pembuatan website, kami juga
hadir sebagai Online Presence dengan menjadi partner yang dapat memaksimalkan
potensi online yang ada pada bisnis Anda.

Nilai Yang Kami
Tawarkan
• Kredibel dan Dapat Diandalkan :
Kami adalah partner yang hadir untuk
membantu Anda secara profesional baik
di saat proses pengembangan maupun
setelah produksi website Anda.
• Efisien dan Nyaman : Kami membantu
Anda menghemat biaya, waktu dan
usaha Anda dengan menjadi partner
dengan kompetensi tinggi sehingga
Anda tidak perlu untuk mempelajari halhal teknis dan merekrut staff IT.
• Komunikatif : Kami adalah mitra
bisnis yang proaktif dalam proses
pengembangan dan perkembangan
website Anda.
• Konversi dan Optimasi : Kami akan
memperkuat conversion rate pada
website Anda, hasilnya traffic website
Anda akan meningkat dan akan
membantu Anda untuk memaksimalkan
potensi penjualan pada bisnis Anda.
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Mengapa kami adalah partner bisnis
yang paling tepat?
Website untuk berbagai jenis bidang usaha: Niagaweb sebagai Online
Presence sudah berpengalaman dalam pembuatan website untuk berbagai
jenis macam bisnis seperti Tour & Travel, Kuliner, Online shop, penyedia jasa
layanan, dsbnya.
Desain Website Profesional : Kalahkan pesaing bisnis Anda melalui
website dengan tampilan UI/UX yang optimal untuk mencerminkan bisnis
Anda lebih baik dari pesaing Anda. Website Anda akan dikerjakan oleh
orang-orang profesional dan berpengalaman dalam pembuatan website,
tidak percaya? Silahkan lihat portofolio kami atau rasakan sendiri dampak
yang akan website Anda berikan pada bisnis Anda.
Pembuatan Website Cepat Hanya 11 hari : Dengan tim yang
berpengalaman kami hanya memerlukan waktu 11 hari untuk
menyelesaikan website Anda.
Fasilitas Editor yang Mudah Digunakan : Kebebasan dan kemudahan
untuk mengelola website Anda dengan menggunakan fasilitas editor yang
kami sediakan. Kami memberikan panduan lengkap mengenai cara menjadi
Administrator Website tanpa perlu memahami coding ataupun sistem di
dalam websitenya.
Layanan Konsultasi dan Bantuan Jarak Jauh : Konsultasikan permasalahan
website Anda dengan tim ahli kami melalui telepon dan email. Anda juga
dapat meminta bantuan jarak jauh untuk melakukan konfigurasi tertentu
ataupun bantuan untuk mengupdate konten website Anda.
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Portofolio
• Company Profile

Luminare
Consulting

Rumah Dana

Royal Energi

CV. Rajawali
Multiplastindo Jaya
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• Toko Online

Gumi Bamboo

Browco

Syajara

Pelangi Hijab
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• Instansi Pemerintah

Kantor Imigrasi
TPI II Biak

Bea Cukai
Kuala Tanjung

Rumah Sakit
Santa Elisabeth
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• Portal Berita

Fabelio Media

Video Papua

Maraja News

Pemilu Indonesia
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• Tour & Travel

Funbromo

Ajak Aja

Moana

Al Balad Organizer
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Mereka Yang Sudah Menggunakan
Jasa Layanan Kami





Lili - PT. Arya Lingga Mantik
“Kerja yang bagus, perusahaan
kami dilayani dengan baik. Respon
pelanggan dan proses pembuatan
website yang cepat tanpa ada
masalah. Ide desain yang diberikan
juga cukup bagus sebagai
referensi. Kami dari PT. Arya
Lingga Mantik cukup senang bisa
bekerjasama dengan Niagaweb”


Ferry Aditya - Liburanplus
Tour Organizer
“Sejauh ini saya sangat puas
dengan layanan jasa pembuatan
website di Niagaweb, karena saat
saya menginstruksikan adanya
perubahan, setiap permintaan dan
permasalahan pada website saya
ditanggapi dengan respon yang
baik dan cepat”

Redza Akhbarullah Bayusakti Architect
“Pelayanan dari Niagaweb sangat
bagus, desain website yang
dihasilkan bisa sesuai dengan
referensi yang saya berikan. Harga
pas mencukupi dan selama proses
pembuatan website dlakukan
dengan baik. Niagaweb mampu
memahami kebutuhan kami
dengan baik”


Natalie - Educera Indonesia
“Saya Natalie dari Educera
Indonesia, agen pendidikan
dan tenaga kerja ke Jepang.
Penilaian saya untuk Niagaweb;
pelayanannya ramah dan cepat,
prosesnya praktis, desainnya
simpel dan ringkas, harganya pun
tidak bikin pusing kepala untuk
kami perusahaan kecil yang baru
berdiri”
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Bergabunglah Dengan Kami Dengan
Menjadi Super Agent Kami
Kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Niagaweb dengan menjadi Super Agen
kami. Apa itu Super Agent? Kami menawarkan Anda peluang bisnis melalui sistem
keagenan, dengan kata lain Anda adalah penyambung lidah antara Niagaweb dan calon
konsumen.
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Bagaimana Sistem Keagenan Yang
Kami Tawarkan?
• Tidak mengikat. Agen dapat bekerja kapan saja dan dimana saja.
• Semakin banyak leads yang diberikan, maka semakin besar kesempatan mendapatkan
komisi.
• Agen mendapatkan training Gratis oleh ahlinya.
• 5% Komisi bagi setiap leads yang berhasil di-convert oleh Account Manager kami
menjadi sales deal.
• 10% Komisi bagi setiap leads yang sudah berhasil di-convert oleh agen menjadi sales
deal.
• Agen dapat memantau perkembangan leads yang ditawarkan kepada Account
Manager kami.

Alur Keagenan

1
Agen merekomendasikan
calon customer

3
Deal dengan customer

2
Leads kami hubungi

4
Menunggu transfer
komisi dari kami

Hubungi Kami
0822 2146 0683

PT. Web Media Technology Indonesia
					
Jl. Palagan Tentara Pelajar, No.81,
Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581

info@niagaweb.co.id
niagaweb.co.id

