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Pengantar dari Perusahaan
Pelanggan Yang Terhormat,
Salam hangat dari BOC Indonesia,
BOC Digital merupakan bagian dari CV Bali Orange Communication, perusahaan
pengembangan web berbasis di Bali. Kami memulai perusahaan ini pada tahun 2002 dan
masih terus berkembang. Kita kecil tapi tidak sekecil itu. Dengan tidak lebih dari lima belas
karyawan, kami dapat mengelola pelanggan kami dari seluruh Indonesia dan beberapa dari
seluruh dunia.
Kami percaya bahwa salah satu tujuan Anda dengan situs web baru Anda adalah membuat
situs web fungsional tanpa meninggalkan aspek estetika dari desain. Kami dapat
menguraikan seperti menarik lebih banyak pemirsa, meningkatkan umpan balik ekonomi dan
banyak lagi. Dengan 10 tahun tim berpengalaman dalam pengembangan situs web, kami
yakin untuk mengusulkan dan bergabung bersama Anda untuk mencapai tujuan Anda pada
proyek ini.
Kami menyediakan paket berbeda pada dokumen ini. Setiap paket akan memiliki rincian dan
anggaran mereka sendiri. Anda dapat memilih salah satu paket kami yang sesuai dengan
Anda atau Anda dapat menghubungi kami jika Anda memerlukan persyaratan khusus untuk
situs web Anda. Kami senang untuk datang dan mendiskusikannya dengan Anda.
Di halaman terakhir, kami menyediakan kontak kami. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang
paket pengembangan web kami, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Salam Hormat,

Hendra W. Saputro
CEO BOC Indonesia
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JASA SEO BOC DIGITAL
OBJECTIVE
Jasa SEO kami memiliki tujuan agar website menempati posisi 10 besar di hasil pencarian
Google berdasarkan kata kunci tertarget.

DESKRIPSI LAYANAN
Secara logis, website yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian memiliki peluang
lebih besar untuk mendapatkan pengunjung dan punya potensi mendatangkan penjualan.
Terdaftar saja di search engine mungkin hal yang mudah. Bagaimana jika website Anda
mempunyai banyak kompetitor?. Maka website tersebut harus berlomba-lomba menempati
rangking yang bagus, yakni di halaman depan sesuai dengan kata kunci yang berkaitan
(keywords) dengan website Anda.
BOC Digital menawarkan jasa SEO website untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda
tersebut. Sebelumnya, BOC Digital akan menganalisa website Anda dan memberikan solusi
agar sesuai dengan kaidah-kaidah SEO. Kami tidak memberikan garansi top 10 rangking
namun kami berusaha agar website Anda menuju ke top 10 rangking.

BERIKUT INI YANG KAMI LAKUKAN
Site Audit

: BOC Digital akan memerika dan memperbaiki secara berkala file
sitemap, robot.txt, struktur website, kecepatan akses dan
keamanan untuk mendukung SEO dari sisi teknis.

Keyword Research : BOC Digital akan memberikan rekomendasi kata kunci yang akan
digunakan. Klien juga dapat memberikan kata kunci yang ingin di
optimasi. Keyword yang ditargetkan berasal dari data Search
Console dan aplikasi riset kata kunci.
SEO Article

: BOC Digital akan membuat artikel SEO untuk mengoptimasi kata
kunci, artikel disesuaikan dengan topik dan kompetisi yang ada.
Sebelum di publish, klien bisa melihat artikelnya terlebih dahulu.
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Social Signal

: BOC Digital akan membagikan artikel ke media micro blogging
seperti Facebook, Twitter, LinkedIn dan Pinterest untuk
mengirimkan sinyal ke Google. Kami juga mengoptimasi tools yang
dimiliki Google untuk membangun awareness ke pengunjung
berdasarkan lokasi target.

Backlink Building

: Menciptakan backlinks adalah cara SEO yang mempunyai banyak
ragam metode. Beberapa metode yang digunakan adalah
backlinks dengan membuat artikel, membuat profile di forum,
backlink dengan komentar di blog, dengan mengisi buku tamu dan
lain sebagainya. Selain backlinks, hal-hal penentu rangking SEO
diantaranya: konten yang berkualitas, social signal, optimasi SEO
onpage dan optimasi Google tools.
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PAKET JASA SEO
Berikut ini paket jasa SEO BOC Digital:
Small SEO
Rp. 1.990.000/bln
Minimal 4 bulan
1 keyword utama, 2 keywords
tambahan
On page SEO
- Content optimization
- Structure optimization
- CTA Optimization
Social Signal
- Facebook
- Twitter
- Content planning &
Awareness program

Content Marketing
- Content creation
- 2 content update/bln
Link Building
- Internal linking
- Inbound links (Google
guidelines)
Google Tools
- Search Console & Analytic
- Optimization
- Content planning
Keywords research
Reporting

Medium SEO
Rp. 3.990.000/bln
Minimal 4 bulan
1 keyword utama, 4 keywords
tambahan
On page SEO
- Content optimization
- Structure optimization
- CTA Optimization
- UX Optimization
Social Signal
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn
- Content planning &
Awareness program
Content Marketing
- Content creation
- 4 content update/bln
Link Building
- Internal linking
- Inbound links (Google
guidelines)
Google Tools
- Search Console & Analytic
- Optimization
- Content planning
Keywords research
Reporting

Large SEO
5.990.000/bln
Minimal 4 bulan
1 keyword utama, 9 keywords
tambahan
On page SEO
- Content optimization
- Structure optimization
- CTA Optimization
- UX Optimization
Social Signal
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn
- Pinterest
- Content planning &
Awareness program
Content Marketing
- Content creation
- 8 content update/bln
Link Building
- Internal linking
- Inbound links (Google
guidelines)
Google Tools
- Search Console & Analytic
- Optimization
- Content planning
Keywords research
Reporting
Digital Marketing Consultation
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Ultimate SEO
Kami juga menyediakan layanan untuk perusahaan yang membutuhkan strategi SEO secara
menyeluruh. Layanannya meliputi:
-

Jumlah keyword tertarget mengikuti kebutuhan
Optimasi konten, struktur, pengalaman pengguna dan pengembangan website
perusahaan.
Social Signal dengan rencana dan pembuatan konten
Pembuatan konten marketing berdasarkan kebutuhan
Advance link building strategy
Google tools optimization
Keyword Research
Reporting & Tutorial
Digital Marketing Consultation

PROSES SEO YANG PERLU DIPAHAMI OLEH PELANGGAN
-

-

-

Kami tidak beri garansi rangking 1 di Google namun kami berupaya dengan ilmu dan
pengalaman SEO menjadikan website pelanggan berada di top 10 rangking Google
Search.
Kegiatan SEO adalah proses kompetisi antar kompetitor website yang melakukan
kegiatan serupa. Algoritma Google yang berubah-ubah juga punya peranan selama
proses SEO berlangsung. Maka kegiatan SEO butuh proses jangka panjang.
Jika tidak ingin ada proses jangka panjang, kami rekomendasikan teknik marketing
gunakan Google Ads.
Optimasi SEO akan dirasakan dalam hitungan minggu hingga 1 bulan pertama.
Hasilnya bisa bervariasi tergantung kompetisi dari kompetitor dan algoritma Google.
Aktivitas optimasi SEO akan dilakukan sesuai paket yang dipesan. Kami akan
laporkan di akhir bulan. Strategi optimasi pun bisa berubah tergantung dari hasil yang
dikerjakan bulan sebelumnya.
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-

Kami akan melepaskan tanggungjawab dari semua optimasi jika pelanggan telah
berhenti memutuskan kontrak. Termasuk posisi rangking sudah bukan menjadi
tanggungjawab lagi.

Informasi bisa diskusi di Phone/WA 0811-394-1919

PORTFOLIOS SEO BOC
-

-

ajantavillas.com (di google.com), keywords: villas in sanur, villa in sanur, sanur villas,
beachfront villa in sanur, sanur beachfront villa
baliparadise-apartments.com (di google.com), keywords: apartment in sanur, sanur
apartment
cateringmurahbali.com (di google.co.id), keywords: catering di bali, catering
prasmanan di Bali, nasi tumpeng di bali
manajemenartis.com (di google.com dan google.co.id), keywords: manajemen artis di
Indonesia, manajemen artis di Jakarta, manajemen artis jamrud, dan nama-nama artis
terkenal
balijasa.com (di google.co.id), keywords: biro jasa di bali
retirementvisabali.com (di google.com dan co.id), keywords: retirement visa in bali
aremahosting.com (di google.co.id), keywords: web hosting di malang
boc.web.id (di google.co.id), keywords: web hosting di pontianak, web hosting di
bengkulu, web hosting di manado, web hosting di makassar
Dll masih banyak lagi!

Kontak jasa SEO Bali di Phone/WA 0811-394-1919.

