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wagers.id dibangun untuk memaksimalkan

potensi digital yang selama ini belum banyak disentuh.

Padahal di era ini, yang kita kenal sebagai 4.0

segala lini membutuhkan penetrasi di dunia digital.

Kami di wagers.id berupaya 

membangun kultur digital yang 

positif untuk mempercepat 

pembangunan di segala lini.

Wagers.Id membangun platform 

yang millenial dan modern tanpa 

melupakan substansi kebutuhan 

masyarakat yang diwujudkan dalam 

berbagai project seperti 

pengembangan web citizen 

journalism di wagers.id, dimana 

setiap orang didorong untuk dapat 

berbagi pemikiran yang 

membangun.

Wagers.Id juga bergerak di bidang 

branding digital lintas platform, 

mulai dari sosial media networking 

hingga pembuatan portofolio 

digital dalam bentuk website.

Upaya memaksimalkan social 

media networking, yang biasa kami 

kenal sebagai SMO dan 

optimalisasi portofolio digital di 

mesin pencarian masyarakat yang 

kami kenal sebagai SEO 

memungkinkan peningkatan 

kuantitas pertukaran informasi 

yang bermanfaat dari instansi, 

pemilik brand atau suatu 

perusahaan dengan user meraka.



DIGITAL
BRANDING

Digital branding adalah teknik manajemen 

merek yang menggunakan kombinasi 

branding internet dan pemasaran digital; 

pemasaran online untuk mengembangkan 

merek di berbagai tempat digital, termasuk 

hubungan berbasis internet, aplikasi berbasis 

perangkat, atau konten media. Wikipedia 

(Inggris)

Secara sederhana, Digital Branding adalah 

metode pemanfaatan teknologi untuk 

memasarkan produk atau bisnis, tujuan nya 

sudah jelas yakni untuk meningkatkan omset 

penjualan dan profit dalam bisnis yang 

sedang dikelola.

Mengapa
DIGITAL BRANDING

Keterjangkauan

Akses Selular

Fleksibilitas

Ekspansi

Konten Multimedia

Pelacakan

On! Line

Interaktivitas

Pemasaran digital jauh lebih murah
dengan jangkauan yang lebih luas

67% orang menggunakan gawai
– Hootsuite

Pemasaran digital sangat fleksibel dalam
mengikuti trend yang ada saat ini

Ketika semua orang beralih melakukan
segalanya via platform digital, sudah
semestinya produsen produk dan konten
juga berekspansi kesana

Konten multimedia cenderung menggabungkan
berbagai macam konten yang sangat kreatif.
Menunjang fleksibilitas

Kita bisa melakukan pelacakan terhadap
konsumen dalam kanal digital yang sedemikian
mudah.

Orang cenderung tak peduli dengan bisnis
yang tidak ditemukan secara online

Pemasaran digital memungkinkan Anda
berkomunikasi secara langsung dengan
pelanggan melalui komentar situs atau sosial
meida. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli
dan membuat user merasa dihargai.
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Dunia Digital di Tahun 2020; ada peningkatan signifikan dimana

orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital

dan lebih banyak melakukan berbagai aktivitas secara digital - wearesocial

Jumlah orang di seluruh dunia yang menggunakan internet

telah tumbuh menjadi 4,54 miliar, meningkat 7 persen (298 juta pengguna baru)

dibandingkan dengan Januari 2019.

Di seluruh dunia, ada 3,80 miliar pengguna media sosial pada Januari 2020,

dengan jumlah ini meningkat lebih dari 9 persen (321 juta pengguna baru)

sejak saat ini tahun lalu.

Secara global, lebih dari 5,19 miliar orang sekarang menggunakan ponsel,

dengan jumlah pengguna naik 124 juta (2,4 persen) selama setahun terakhir.
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Digital Penetration



Dunia Digital di Tahun 2020; Masyarakat Indonesia berada

 dalamdiatas rata-rata global

menghabiskan waktu menggunakan internet - wagers.id

Pengguna internet rata-rata sekarang menghabiskan 6 jam dan 43 menit

online setiap hari. Ini sama dengan lebih dari 100 hari waktu yang terhubung

per pengguna internet setahunnya. Wow,  untuk internet!sepertiga tahunmu

Jika kita membiarkan kira-kira 8 jam sehari untuk tidur, itu berarti kita saat ini

menghabiskan  kehidupan kita menggunakan internet.lebih dari 40 persen

Terlebih lagi, pengguna internet dunia akan menghabiskan kumulatif 1,25 miliar

tahun online pada tahun 2020, dengan lebih dari sepertiga dari waktu itu

dihabiskan menggunakan media sosial. - wearesocial
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Time Per Day Spent Using Internet



Penurunan interaksi di akun social media kamu tidak menunjukkan

bahwa penurunan ini terjadi secara global, salah satu kemungkinan

disebabkan konten ketinggalan zaman

yang sudah tidak disukai user  - wagers.id

Meskipun berbagai tantangan selama beberapa tahun terakhir,

Facebook masih menjadi yang teratas dalam hal sosial. Tren dalam jumlah

pengguna yang dilaporkan dalam pengumuman pendapatan perusahaan

menunjukkan bahwa platform tersebut seharusnya telah melewati angka 2,5

miliar pengguna aktif bulanan (MAU) yang bersejarah, dan jumlah pengguna

terus tumbuh dengan mantap di sebagian besar negara selama 2019.

Youtube yang ada diperingkat kedua menunjukkan bahwa konten video makin

digemari pengguna internet. Social media populer lain semacam instagram

duduk di peringkat 6 dan twitter meski memiliki segementasi khusus tidak

begitu populer secara global.
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The Worlds Most-Used Social Media Platform



4 DUNIA
DIGITAL
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Pertukaran Data Cepat
Real Time Update – Siapa yang paling sering dan cepat update berpeluang
mendapatkan konsumen. Dibutuhkan kecepatan dan konsistensi dalam
menyediakan informasi.

Perubahan Cepat
Siapa yang paling mampu beradaptasi dengan cepat berpeluang
mendapatkan konsumen. Butuh konten dan penyajian data yang selalu
mengikuti trend dan berdasarkan riset.

Berbasis User
Siapa yang paling mengerti dan mampu menjangkau keinginan orang
akan mendapatkan konsumen. Dibutuhkan interaksi dan kepekaan terhadap
kebutuhan masyarakat.

Komparasi
User/orang cenderung pintar dan sangat mudah melakukan perbandingan.
Produk dituntut memiliki kelebihan yang menonjol.
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PROJECT 1:
JASA SEO & SMO

Jasa SEO (Social Enginee Optimization)

dan SMO (Social Media Optimization)

Menang
di Google,
Menang
di Sosmed,
Menang
di HATI

Plugin SEO Terhubung Sosial Bookmark

Branding Facebook,

Instagram, Twitter, dll

Berbagi Artikel

Ke Social Media

Menang

di Google

Menguasai

SEO Alami

Biarkan website Anda

mendunia dari berbagai

sudut. Menembus

halaman pertama di Google,

memberikan keuntungan

website ditemukan orang

di seluruh dunia.

Konten yang segar

di sosial media dengan

pengelolaan professional

akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat.

Menang di Google,

Menang di Sosmed,

Menang di Hati.



PROJECT 2:
PEMBUATAN WEBSITE

Membangun sebuah website untuk keperluan

perseorangan, perusahaan, branding produk

hingga toko online.

Saatnya
Membuat
Website dan
terhubung dengan
banyak orang

Menguasai berbagai

jenis mesin

Banyak pilihan harga

tergantung budget

Pengerjaan

Cepat

Dilengkapi dengan

Tim Desain

Responsive

Template

Dilengkapi Fotografer

dan Studio

Website menjadi hal yang

utama saat ini. Setiap orang

mengakses informasi dengan

cepat melalui website.

Jualan online. Tunjukkan

kualitas perusahaan kepada

client. Olah informasi terpadu.

Berhubungan dengan 

komunitas. Semuanya

dengan cepat dilakukan

lewat website.

Di masa depan, dunia website

tidak akan bisa dibendung lagi.

Sebab itu, mulai dari sekarang

untuk menyongsong kemajuan

tehnologi dengan web Anda.



PROJECT 3:
PENGELOLAAN WEBSITE
Mengelola sebuah website meliputi penulisan konten,

input gambar dan video. Mengawasi jumlah

pengunjung dan mengawasi tindakan jahat.

Memperhatikan

SEO - Optimasi Google

Typografi dan Coloring

Yang Nyaman

Laporan Grafik

Tiap Bulan

Update Konten

Lewat Handphone

Tim Penulis

Terseleksi

Konten Foto dan Video

dari Ahlinya

Biar
Kami

Kelola!
Mengelola WEB bukan

hal yang mudah. Kesibukan

pekerjaan dan kode

yang rumit kadang menjadi

kendala serius.

Serahkan pada kami website

pribadi Anda atau kantor

Anda. Biar kami kelola dan

update tiap hari.

Kami memiliki komunitas

penulis yang sudah

terseleksi. Dibekali kemampuan

desain sehingga nyaman dibaca

manusia, dan dibekali

kemampuan Search Enginee

Optimization sehingga

mudah ditemukan Google.



PROJECT 4:
PROFILE
Membuat profil perusahaan, tokoh, desa

dalam bentuk gambar, video, dll

Film Dokumenter Buku Eksklusif

Terhubung Website Aplikasi Interaktif

Menggali

Potensi Terbaik

Gratis Konsultasi

Bikin
Profil

Kreatif
Sudah saatnya potensi

Desa, perusahaan, sekolah

atau tokoh dikenalkan dengan

kreatif dan menarik.

Video bisa diunggah ke

youtube dan disaksikan

jutaan pemirsa.

Buku profil atau kenangan

yang ekslusif memberikan

kesan yang mendalam.

Kami siap menemukan

potensi terbaik dan

mengemasnya maksimal.

Konsultasi dengan

kami gratis!



Beberapa pilihan paket untuk personal, perusahaan, kantor, organisasi

dan siapa saja yang membutuhkan brandig digital.

MEDIUM

28,5 Jt
/tahun

PREMIUM

42,5 Jt
/tahun

BASIC

17,5 Jt
/tahun

4 tiap bulan (48 post)*

1 tiap hari (360 konten)*

1 tiap semester (2 video)*

-

-

PAKET DIGITAL BRANDING

Penulis Artikel

Konten Sosial Media

Video Dokumenter, etc

Linked SEO ( jasa link)

WEb/Blog Reviewer

1.458.333/bulan 2.375.000/bulan 3.541.666/bulan

()* total konten setahun

6 tiap bulan (72 post)*

2 tiap hari (720 konten)*

1 tiap caturwulan (3 video)*

50 blog/website

10 blog/website

10 tiap bulan (120 post)*

3 tiap hari (1080 konten)*

1 tiap triwulan (4 video)*

100 blog/website

30 blog/website



D I G I T A L B R A N D I N G

WEBSITE
Personal Website
Domain .com/.net/.id/etc
Hosting up to 750 mb webspace
Bandwitch 75GB perbulan
Premium template

2 Juta

Company Website
Domain .com/.net/.id/.sch.id/etc
Hosting up to 3000 mb webspace
Bandwitch 300GB perbulan
Premium template

5 Juta

Special Website
All Domain
Hosting up to 3000 mb webspace
Bandwitch 300GB perbulan
Premium template
Spesial Function
Android Preview
Google Play Submitted

10 Juta

Harga website bisa meningkat apabila ada permintaan
layanan khusus yang membutuhkan coding tersendiri

/tahun

/tahun

/tahun

LOGO mulai dari 500k

FB ADS + IG
Basic
Facebook Ads

2,4 Juta
/tahun

Medium
Facebook Ads
Instagram Ads

3,6 Juta
/tahun

Medium
Facebook Ads
Instagram Ads
Instagram Endorsment

6 Juta
/tahun

VIDEO PROFIL
Basic
2 Video Output
Trailer + Video Durasi max 1 Jam

750k
/event

Medium
2 Video Output
Trailer + Video Durasi max 2 Jam

1,5 Juta
/event

Premium
3 Video Output
Trailer
Video Social Media compatible
Video Durasi max 2 Jam

2 Juta
/event

PHOTO
GRAFER

mulai dari 500k

CONTENT
SOCIAL MEDIA (GRAFIS)

50K
/2 content

POST
REVIEWER

100K
/2 content

SLIDE
PRESENTATION

50K
/50 page

shVIDEO
ADVERTISSEMENT

100K
/1 menit



S T E P B Y S T E P

Konsultasi
Proses konsultasi untuk menemukan

keinginan konsumen dengan tim wagers

Perencanaan Proyek
Tim wagers membuat perencanaan detail

pengerjaan project seperti jenis project hingga 
estimasi waktu pengerjaan

Riset
Tim wagers melakukan riset terhadap produk

dan juga pasar sebelum dilakukan
eksekusi project

Produksi
Setelah mendapatkan DP minimal 30 persen

Tim Wagers mulai mengerjakan project

Masa Percobaan / Moderation
Setelah project jadi dilakukan masa percobaan

untuk menemukan bug/kekurangan project
kemudian dilakukan penyempurnaan

Launching
Project diluncurkan di berbagai media

tergantung perjanjian



MY PROJECT

Branding Consultant
and Organizer 



wagers.id/brandingconsultant
Plaosan Gang VI Rt 003 / Rw 017 Purworejo 54118

Informasi lebih lanjut: 0852-9121-0044
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