Info Franchise, Peluang Usaha, dan Bisnis.

www.waralabakan.com

who we are

merupakan website yang meyediakan Informasi
Waralaba/Franchise di Indonesia.
Sejak diterbitkan pada Agustus 2016, WaralabaKan.com
ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pencari informasi
mengenai Waralaba/Fanchise.
Selain menyajikan informasi tentang Franchise, WaralabaKan
juga menyuguhkan informasi mengenai Peluang Usaha dan
Artikel terkait bisnis lainnya.

who we are
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kenapa harus di

lebih dari

100.000
pageview

PAGEVIEW
jumlah kunjungan yang
mengakses situs
waralabakan.com per
bulan

MOBILE
FRIENDLY

MOBILE FRIENDLY
situs waralabakan.com
sangat nyaman diakses
untuk pengguna
smartphone maupun PC

SEO
FRIENDLY

UP
TO DATE

SEO FRIENDLY

UP TO DATE

situs waralabakan.com
ditunjang dengan
optimalisasi SEO pada
semua halaman situs

knapa harus di

situs waralabakan.com
menampilkan informasi
terupdate dari berbagai
franchise
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knapa harus di

90.57%

Of trafﬁc is from Search

page view
situs waralabakan

100% Organic
Top 5 Organic keywords
Out of 55

waralaba

20.03%

franchise makanan

3.80%

90,57%
berasal dari

bisnis franchise 2018 3.33%

pencarian di google

franchise

3.18%

usaha franchise 2018 9.53%

knapa harus di
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overview
Internet, Advertise & WaralabaKan.com
Penggunaan layanan internet oleh masyarakat Indonesia yang
terus meningkat, didukung dengan tarif internet yang makin
terjangkau, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya internet sebagai sumber informasi, membuat promosi
marketing secara online melalui media internet tidak lagi dapat
dipandang sebelah mata.

Sudahkah Anda mengoptimalkan
potensi marketing melalui media internet?
overview
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fasilitas

PROFIL
TAG SYSTEM

MONTHLY ADS REPORT
& ANALYSIS

Kata kunci yang terkait akan
ditambahkan ke masing-masing
proﬁl untuk meningkatkan SEO dan
kemudahan pencarian informasi
terkait.
Diharapkan dengan adanya Tag
System ini tingkat efektivitas proﬁl
rekan-rekan franchisor di
WaralabaKan dapat meningkat
30%–60%.

Kami akan mengirimkan
email laporan bulanan dari
pemasangan iklan Anda di
WaralabaKan, berupa data
jumlah pengunjung laman
promosi Anda, serta
perkembangan kunjungan
yang diambil dari data
Google Analytics.

fasilitas
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fasilitas

HALAMAN
UTAMA

HALAMAN
DAFTAR WARALABA

HALAMAN
PROFIL IKLAN

Halaman utama berupa header
yang berisi display yang menarik
dari brand Anda.
Kami juga menyediakan spot-spot
iklan khusus bagi Anda yang ingin
memaksimalkan online media
advertise di WaralabaKan.com
berupa Exclusive Membership
WaralabaKan.com dan Extra
Advertising Placements

Halaman daftar waralaba
menampilkan waralaba
yang sudah diterbitkan di
Waralabakan.com.
Melalui listing Direktori iklan
ini, setiap pengunjung yang
meng-klik logo bisnis Anda
akan langsung diantarkan
ke halaman proﬁl usaha
Anda.

Halaman proﬁl usaha adalah
halaman utama advertising
Anda di Waralabakan. Di
halaman ini Anda bisa
menjelaskan secara rinci
mengenai konten iklan Anda.
Anda bisa menampilkan foto,
kontak, alamat, dan informasi
pendukung lainnya.

fasilitas
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membership
WaralabaKan menyediakan 2 paket iklan bagi Anda yang tertarik untuk menjadi
member WaralabaKan.com, Biaya membership ini belum termasuk biaya banner:

Paket Membership: Rp 450.000,untuk masa aktif 1 tahun
Paket iklan standar bagi Anda yang ingin memasang Artikel iklan Anda di
WaralabaKan.com. Anda akan mendapatkan semua fasilitas dasar WaralabaKan,
seperti listing di Halaman Direktori Waralaba, Proﬁl Usaha, dan Artikel Bisnis.
Dan juga Anda dapat mengunggah artikel sebanyak mungkin selama masih
dalam masa aktif paket.

membership
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membership
Cara Pendaftaran Membership
your
ads

HUBUNGI
CUSTOMER SERVICE

ISI FORM
MEMBERSHIP

KIRIM
KONTEN IKLAN

TRANSFER
& KONFIRMASI

membership

IKLAN ANDA
DIPUBLIKASIKAN
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iklan banner
Secara umum spot iklan di Waralabakan.com dibagi menjadi Empat kategori:

Header Banner

Center Spot Banner

Banner terbesar dan teratas yang
menempati bagian “home”.
Tampil di semua halaman.

Terletak di halaman utama WaralabaKan.
Tampil di kolom tengah

Right-Side Banner

Left-Side Banner

Tampil di sebelah kanan halaman
Waralabakan (desktop).
Di atas konten (mobile).
Tampil di semua halaman

Tampil di sebelah kiri halaman
Waralabakan (desktop).
Di bawah konten (mobile).
Tampil di semua halaman

iklan banner
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iklan banner

Header Banner

HEADER BANNER
800 X 115 px

Banner terbesar dan teratas yang
menempati bagian “home”. Tampil di
semua halaman.
Potensi iklan:
lebih dari

lebih dari

14rb

700

pageview per bulan

klik per bulan

Tarif per hari: Rp 20.000
minimal 1 bulan

iklan Anda akan tampil di seluruh halaman Waralabakan.com.

iklan banner
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iklan banner

Center Spot Banner

CENTER SPOT BANNER
550 X 150 px

Berada di halaman utama
WaralabaKan.com, di bawah posisi
kolom “Berita dan Kegiatan” dan kolom
“Peluang Usaha”
Potensi iklan:
lebih dari

lebih dari

14rb

300

pageview per bulan

klik per bulan

Tarif per hari: Rp 8.000
minimal 1 bulan
iklan banner
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iklan banner

Right-Side Banner

RIGHT-SIDE BANNER
355x250 px

Right-Side Banner terletak di sebelah
kanan halaman WaralabaKan.com di
tampilan desktop dan di bagian bawah
konten di tampilan mobile.
Potensi iklan:
lebih dari

lebih dari

14rb

400

pageview per bulan

klik per bulan

iklan Anda akan tampil di seluruh halaman Waralabakan.com.

Tarif per hari: Rp 12.000
minimal 1 bulan
iklan banner
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iklan banner

LEFT-SIDE BANNER
250x250 px

Left-Side Banner
Posisi spot banner ini menempel di
sebelah kiri halaman
WaralabaKan.com sehingga
kemungkinan iklan Anda terbaca oleh
pengunjung WaralabaKan menjadi
Potensi iklan:
lebih dari

lebih dari

14rb

700

pageview per bulan

klik per bulan

iklan Anda akan tampil di seluruh halaman Waralabakan.com.

Tarif per hari: Rp 15.000
minimal 1 bulan
iklan banner
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iklan banner
Cara Pemasangan Iklan Banner
your
ads

HUBUNGI
CUSTOMER SERVICE

PILIH
SPOT BANNER

KIRIM
FILE IKLAN

TRANSFER
& KONFIRMASI

iklan banner

IKLAN ANDA
DIPUBLIKASIKAN
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pembayaran
PEMBAYARAN HANYA KE REKENING :

00-9055-2112

135-00-616263-60

a/n. PT. Khalifah One Semesta Buana

a/n. PT. Khalifah One Semesta Buana

segera hubungi
tim marketing kami

(0294) 3641 942
pembayaran (0294) 3641 942

TERIMA KASIH
www.waralabakan.com
c 2018
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