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Apa itu
promosi?

, ,
Promosi adalah suatu kegiatan marketing berupa komunikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan 
kepada calon pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi 
segala sesuatu mengenai barang maupun jasa. Segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan 
volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan membeli atau 
menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Media promosi harus dibuat dengan baik dan 
sesuai dengan identitas perusahaan agar calon konsumen bisa tertarik saat melihatnya.

Melihat hal itu Desain Kreasi siap membantu promosi bisnis Anda melalui jasa pembuatan 
web design, multimedia, fotografi, dan desain grafis dengan mengikuti perkembangan 
teknologi dan desain terbaru serta terbaik di bidangnya. Saat ini kami siap berkreasi 
dengan lebih baik lagi. Optimisme tinggi disertai peningkatan kemampuan tim, kami 
siap bekerja sama dengan Anda untuk memenuhi kebutuhan media promosi yang 
professional, elegant, informatif dan berkualitas.
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TENTANG
DESAIN KREASI
WEB DESIGN BANDUNG

Desain Kreasi berdiri sejak 31 Desember 2013. Kami 
merupakan tim yang dibangun berdasarkan ketertarikan 
bersama dalam desain dan teknologi kreatif. Kombinasi 
kemampuan dan pengalaman menjadikan kami bisa bekerja 
sama di setiap tahapan dalam satu proyek sehingga kami yakin 
akan bisa memberikan hasil yang penuh inovasi serta 
berkualitas. Pelayanan yang ramah dan cepat tanggap menjadi 
prioritas untuk memuaskan setiap klien kami.

Dalam setiap pembuatan website, kami didukung oleh 
jaringan server yang handal dan dalam pengerjaan jasa 
website kami dapat menggunakan program Wordpress, SCHLIX 
CMS, Joomla, Opencart, Drupal, Magento, dll. Menggunakan 
layanan cPanel hosting standar industri dengan CentOS 7, 
SpamExperts, kaya fitur mendukung PHP dan MySQL versi 
terbaru.

Visi

Menjadi penyedia layanan jasa pembuatan grafis dan web 
design terbaik di kota Bandung.

Misi

Menciptakan media-media promosi berkualitas untuk 
kebutuhan bisnis para pengusaha di kota Bandung.

Kami menggunakan beberapa program aplikasi pilihan 
berbasis web untuk mengolah website pesanan Anda. 
Program-program yang kami gunakan merupakan yang terbaik 
di kelasnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan antara 
tampilan, kinerja, dan keamanan website Anda.
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PRODUK KAMI

WEB DESIGN & SEO BRANDING & GRAPHIC DESIGN

MULTIMEDIA & VIDEO EDITING

PHOTOGRAPHY

Desain Kreasi siap membantu pemasaran bisnis Anda. Layanan-layanan jasa yang kami sediakan diantaranya:

Desain website yang modern, update, 
responsive, mobile-user-friendly dan mudah 
digunakan karena dilengkapi dengan sistem 
aplikasi web PHP/MySQL seperti seperti 
Wordpress, Joomla, SCHLIX CMS, OpenCart, 
Magento, dll. sehingga website dapat diedit 
kontennya secara mandiri dengan mudah 
dan cepat. Selain itu kami menyediakan 
tutorial khusus untuk klien kami yang mudah 
dipahami oleh siapa saja untuk mengedit 
websitenya secara mandiri.
Jasa web design kami mencakup pembuatan 
website company profile, toko online, portal 
berita, sekolah, travel, dll. Kami akan 
membuatkan website sesuai dengan konsep 
desain yang Anda inginkan, didukung dengan 
proses pengerjaan cepat dan handal.
Selain itu kami juga menyediakan jasa Search 
Engine Optimation (SEO) untuk keperluan 
promosi website bisnis agar website Anda 
bisa berada di halaman terdepan mesin 
pencarian Google.

Kami memperhatikan setiap detail dari 
semua desain yang kami kerjakan. Tujuannya 
adalah agar kebutuhan advertising/iklan bisa 
sesuai dengan tujuan brand perusahaan 
Anda, sehingga media komunikasi yang 
dibuat nantinya akan lebih efektif dan tepat 
sasaran saat ditayangkan ke publik.

Tenaga profesional dari Desain Kreasi telah  
berpengalaman untuk menghasilkan karya 
multimedia dengan kual itas terbaik. 
Percayakan semua kebutuhan multimedia 
Anda kepada Desain Kreasi.

Tenaga profesional dari Desain Kreasi telah  
berpengalaman untuk menghasilkan karya 
multimedia dengan kual itas terbaik. 
Percayakan semua kebutuhan multimedia 
Anda kepada Desain Kreasi.
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WEB HOSTING

Dengan harga yang sangat terjangkau, kami memberikan anda fasilitas yang lengkap . Anda akan mendapatkan 
control panel (Cpanel) dan autoinstaller (Fantastico) pada semua account anda. Semua paket yang anda beli 
akan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap secara gratis tanpa biaya tambahan apapun. Karena kami selalu 
berusaha menghadirkan layanan dan fitur yang terdepan, maka kondisi sebenarnya bisa berbeda. Semuanya 
akan Anda dapatkan pada paket Shared Hosting kami.

Berikut adalah beberapa pilihan paket web hosting yang ditawarkan Desain Kreasi.

DK 500
40 ribu/bulan

DK 1000
60 ribu/bulan

DK 2000
80 ribu/bulan

DK 4000
120 ribu/bulan

Semua hosting akan dilengkapi dengan fitur2 berikut:

▪ DNS Zone Editor
▪ MySQL/MariaDB
▪ phpMyAdmin
▪ Webmail,
▪ IMAP, POP3, dan SMTP

▪ CPanel
▪ PHP 7.x, 5.6, dan 5.5
▪ Perl CGI support
▪ FTP & File Manager
▪ Awstats

▪ 500 MB Storage
▪ 2 GB Bandwidth
▪ Max 2 domain tambahan
▪ Unlimited email accounts
▪ Unlimited MySQL/MariaDB
▪ SSL Gratis

▪ 1 GB Storage
▪ 4 GB Bandwidth
▪ Max 4 domain tambahan
▪ Unlimited email accounts
▪ Unlimited MySQL/MariaDB
▪ SSL Gratis

▪ 2 GB Storage
▪ 8 GB Bandwidth
▪ Max 10 domain tambahan
▪ Unlimited email accounts
▪ Unlimited MySQL/MariaDB
▪ SSL Gratis

▪ 4 GB Storage
▪ 16 GB Bandwidth
▪ Unlimited domain tambahan

▪ Unlimited email accounts
▪ Unlimited MySQL/MariaDB
▪ SSL Gratis

▪ Akses utk IPhone, Android, Blackberry
▪ Pemindahan MX
▪ Backup/Restore
▪ SSL gratis
▪ Server-side ClamAV Antivirus



KEUNGGULAN KAMI
Kami menggunakan beberapa program aplikasi pilihan berbasis web untuk mengolah website pesanan Anda. Program-program yang 
kami gunakan merupakan yang terbaik di kelasnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan antara tampilan, kinerja, dan keamanan 
website Anda.

Setiap website yang kami kerjakan sudah mengadaptasi tampilan website responsive sehingga tampilan website Anda akan bisa 
menyesuaikan secara otomatis tampilan layout desainnya saat dilihat di media PC, Laptop, Smartphone, dan Tablet.

Untuk kemudahan Anda dalam mengedit konten website secara mandiri kami telah menyiapkan program CMS (Content Management 
System) terbaik di kelasnya di dalam website Anda. Sehingga proses mengedit website menjadi mudah dan cepat sekali tanpa 
memerlukan keahlian coding.

Jasa web design kami mencakup pembuatan website company profile, toko online, portal berita, sekolah, travel, dll. Kami akan 
membuatkan website sesuai dengan konsep desain yang Anda inginkan, didukung dengan proses pengerjaan cepat dan handal. Kami 
juga melayani jasa pembuatan website untuk personal website, microsite, web portal, toko online (online shop) dan kebutuhan 
website lainnya, dilengkapi dengan fitur-fitur:
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WEBSITE COMPANY PROFILE - www.berdikariinsurance.com

PORTFOLIO

Berdikari Insurance  adalah perusahaan asuransi yang memberikan pelayanan terbaik kepada para pemegang 
polis dan merupakan perusahaan Asuransi Umum Nasional unggulan milik anak negeri.
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WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA



WEBSITE ONLINE SHOP - geniusbabybook.com

PORTFOLIO

Genius Baby Book adalah toko online yang menjual buku anak import murah berkualitas meliputi buku-buku 
activiy, fun, education, dan banyak lagi. 

www.desainkreasi.comwww.facebook.com/desainkreasi GRAPHIC / WEB DESIGN BANDUNG

WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA



WEBSITE FASHION DESIGNER - www.susanzhuangofficial.com

PORTFOLIO

Susan Zhuang terkenal sebagai fashion designer untuk gaun pengantin, gaun pre-wedding, gaun pesta, gaun 
model dan selebritis papan atas Indonesia dan juga gaun anak-anak dengan bahan terbaik dan berkelas.
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WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA



WEBSITE TRAVEL - www.bimextour.com

PORTFOLIO

Bimex Tour adalah travel organizer sekaligus badan usaha profesional yang melayani kebutuhan perjalanan 
untuk keluarga, masyarakat, bisnis korporat dan profesional.
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WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA



WEBSITE TRAINING - www.expandoilgascourse.com

PORTFOLIO

Expand oil gas and course menawarkan paket pelatihan dan kursus dengan metode technology-based-learning 
serta instruktor profesional dan berpengalaman sebagai ahli perminyakan dan gas untuk perusahaan yang 
berlokasi di kota Jakarta.
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WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA



LOGO

PORTFOLIO
WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA

Kami berusaha sebaik mungkin untuk mendesain produk serta perusahaan Anda ke publik. Kami berusaha 
sebaik mungkin mengolah gambar produk dan informasi sehingga membuat brand image produk atau 
perusahaan Anda menjadi lebih baik dan menarik saat dipasang di media-media advertising. 
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CORPORATE IDENTITY

PORTFOLIO
WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA

Desain corporate identity ini didalamnya terdapat amplop, kop surat, dan kartu nama. Keseluruhan branding 
desainnya dibuat dengan memiliki ciri dan identitas perusahaan yang bersangkutan dengan memperhatikan 
antara fungsi dan estetis masing-masing medianya.
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PORTFOLIO
WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA

ADVERTISING / IKLAN MAJALAH

Kami berusaha sebaik mungkin untuk mendesain produk serta perusahaan Anda ke publik. Kami berusaha 
sebaik mungkin mengolah gambar produk dan informasi sehingga membuat brand image produk atau 
perusahaan Anda menjadi lebih baik dan menarik saat dipasang di media-media advertising. 
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KATALOG COMPANY PROFILE

PORTFOLIO
WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA

Katalog Company Profile ini didalamnya berisikan tentang sejarah perusahaan, service, dan portfolio proyek-
proyek mechanical dan electrical engineering yang telah diselesaikan oleh perusahaan.
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FOTO PRODUK (STUDIO)

PORTFOLIO
WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA

Foto ini digunakan untuk melengkapi katalog salah satu produk alat peraga pendidikan CV. Pudak Scientific. 
Seni fotografi merupakan penggabungan antara satu keindahan visual dan informasi yang dirangkum dalam 
sebuah gambar foto.
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FOTO AERIAL

PORTFOLIO
WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA

Foto ini diambil menggunakan kamera yang menempel pada sebuah drone. Teknologi drone saat ini 
memungkinkan kita untuk mendokumentasikan suatu objek dari ketinggian dengan baik.
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VIDEO COMPANY PROFILE PT. UNICORN TOSAN PERKASA

PORTFOLIO
WEBSITE

GRAPHIC

PHOTOGRAPHY

MULTIMEDIA

Menciptakan suatu video yang bagus dan berkualitas tentu tidak bisa sembarang orang melakukannya, karena 
nilai yang dikandung dalam sebuah video sangat menentukan apakah video tersebut berkualitas atau tidak.
Video company profile yang berkualitas dapat menaikkan nilai dan image sebuah perusahaan.

0896 0555 2515 contact@desainkreasi.comGRAPHIC / WEB DESIGN BANDUNG



Jl. Margacinta No. 99
Jawa Barat, Bandung 40286
RT 05 RW 08

Kami akan memberikan
pelayanan dan hasil terbaik
bagi promosi bisnis Anda

Whatsapp/Phone: 0896 0555 2515
Website: www.desainkreasi.com
FB: www.facebook.com/desainkreasi
E-mail: contact@desainkreasi.com


