Jasa Google Adwords
Jasa Google Adwords , Untuk anda yang berbisnis di dan sudah punya website serta ingin
cepat mendapatkan pelanggan/pembeli maka bisa menggunakan iklan google / adwords,
dengan iklan ini maka anda akan di halaman 1 google secara cepat. Lawang Techno
menawarkan kepada anda Jasa Adwords. Ini adalah Metode SEM (Search Engine Marketing)
agar bisnis sukses melalui kampanye iklan di mesin pencarian nomer 1 dunia yaitu Google.com .
Dengan pasang adwords website Anda melalui Google, Maka Anda bisa lebih hemat dan
dibanding beriklan manual.
Jasa Adwords menawarkan jasa Google Adword murah ,Kami siapkan 5 pilihan paket Jasa
Adwords murah yang semuanya cukup hemat dan tepat supaya meningkatkan omset / penjualan
melalui kampanye iklan web Anda di mesin pencarian Google / adwords . Anda dapat mengatur
biaya dan jumlah budgetnya sesuai kemampuan dan kebutuhan bisnis Anda.
5 Paket jasa adwords yang bisa Anda pilih adalah sebagai berikut:
1.Paket iklan adwords Basic
Paket ini cocok buat anda yang baru pertama kali iklan Adwords
-Total Biaya Adwords 500.000,-Biaya Harian 50.000,-Durasi Tayang Iklan 10 Hari
-Keyword Unlimited
-Jumlah klik harian 50*
-Laporan / Report 2 x
– 2 slot teks iklan
2.Paket iklan adwords Silver
Paket ini untuk anda yang ingin iklan di google tapi dana terbatas
-Free Biaya Riset dan Seleksi katakunci katakunci Potensial bila Anda belum daftar keyword
yang yang diinginkan.
-Biaya paket ini Sejumlah Rp. 750.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Durasi selama 30 hari
-Biaya Iklan Rp. 20.000/Hari
-Report Iklan 2 X
– 2 slot teks iklan
3.Paket Iklan adwords Gold
Paket Iklan adwords ini sesuai bagi yang sudah pernah iklan adwords atau bisa juga bagi yang
baru coba iklan adwords agar hasilnya lebih optimal.
-Free Biaya Riset dan Seleksi katakunci katakunci Potensial bila Anda belum daftar keyword
yang yang diinginkan.
-Biaya paket ini hanya Rp. 1.050.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) tayang selama 30 hari
-Budget Iklan Per Hari Rp. 30.000
-Laporan Iklan 2 X (dua kali)
– 2 slot teks iklan
4.Paket Iklan adwords Platinum ( Best Seller )
Paket Iklan adwords ini sesuai untuk yang ingin iklan adwords Anda bisa menjangkau lebih
banyak calon konsumen,karena dengan semakin banyaknya anggaran iklan, maka website Anda
semakin banyak tayang iklannya dan semakin banyak calon konsumen yang bisa Anda jangkau.
-Free Biaya Riset dan Seleksi katakunci katakunci Potensial bila Anda belum daftar keyword
yang yang diinginkan.
-Biaya paket ini Rp. 1.750.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tayang selama 30 hari
-Budget Iklan Per Hari Rp. 50.000
-Laporan Iklan 2 X (dua kali)
-Maksimal dibuatkan slot teks iklan 3

5. Paket Iklan Adwords Diamond
Paket Iklan Adwords ini sangat sesuai untuk Anda para pemilik bisnis dan usaha yang sudah
punya anggaran lebih banyak untuk biaya iklan bisnis Anda. Dalam Paket Iklan Adwords ini
Anda bisa bebas menentukan anggaran biaya awal dan biaya anggaran harian Anda dengan
ketentuan seperti dibawah ini:
– Paket Iklan Diamond adalah paket iklan adwords dengan anggaran awal minimal biaya Rp.
5.000.000.
– Biaya fee iklan 10% dari total anggaran iklan.
– Laporan Iklan sesuai kesepakatan.
– Maksimal dibuatkan jumlah desain teks iklan 5-10 slot
Peraturan dan Cara Pesan Jasa Adwords murah:
1. Kirim dan isi form pemesanan jasa Google Adwords :
-Nama Anda, nomer tlp Anda, email untuk laporan iklan google, paket adwords yang mau
dipesan
-Isi judul,dan deskripsi iklan
-Alamat/URL website yang ingin di pasangin adwords
-Daftar kata kunci yang diinginkan bila sudah punya daftar kata kunci/keyword yang diinginkan
-Bila bingung memilih kata kunci/keyword iklan,kami yang akan setting keyword yang terbaik
untuk iklan Anda
2. Lakukan pembayaran biaya adwords sesuai paket adwords yang dipilih ke salah satu rekening
saya dibawah ini (Khusus paket jasa adwords diamond bisa konsultasi dulu anggaran yang
diinginkan dan yang terbaik):
3.Setelah pembayaran saya terima, adwords Anda akan di ajukan ke google untuk di tinjau layak
atau tidaknya pasang adword. Bila web Anda layak maka akan segera tayang 1-3 jam setelah
pembayaran diterima atau maksimal 1×24 jam hari kerja, dan bila web Anda tidak layak
tayang,maka pembayaran Anda akan saya kembalikan 100% (Tanpa potongan apapun).
5.Bila sampai masa tayang iklan/kontrak adwords selesai dan saldo adwords Anda masih ada,
maka sisa saldo akan di tambahkan ke paket adwords bulan selanjutnya. Bila sisa saldo masih
ada namun paket adwords Anda tidak di perpanjang/diteruskan,maka otomatis iklan akan di
perpanjang sampai sisa saldo Anda habis semua.

