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PROPOSAL



Profile dan
Biaya
Pemasangan
Iklan

Key takeaways:

www.infokom-tangsel.com 

https://twitter.com/infokomtangsel 

www.facebook.com/pages/INFOKOM

-TANGSEL/330185635224



Tentang Kami
infokom-tangsel.com

infokom-tangsel.com mencoba menjadi corong dan

penyampai berita baik dari wilayah Tangerang Selatan

hingga penyampaian berita nasional akan memberikan

informasi secara aktual dan berimbang

merupakan sub bagian bisnis kami infokom-tangsel web

solution yang bergerak di dunia teknologi dan  informasi.

infokom-tangsel.com menjadi media informasi online

 Kota Tangerang Selatan.  Kami menghadirkan berita

terkini dan informasi bisnis serta niaga di seputar Kota

Tangerang Selatan.  Tujuan kami adalah memberikan

informasi kepada semua lapisan masyarat khususnya

masyarakat Kota Tangerang Selatan. 

  



Penawaran
untuk Anda :  

Kami ingin bekerjasama

dengan Anda meningkatkan

pangsa pasar usaha / bisnis

yang akan Anda kembangkan

melalui media iklan yang kami

sediakan. Berikut ini gambar

dari posisi iklan yang kami

tawarkan : 



Harga Iklan

Biaya tersebut sudah termasuk :

Design 

Posisi berada di bawah header

kami (permanent) 

Biaya 1 bulan (file GIF/JPG/PNG)

: Rp. 1.000.000  

Iklan Utama 

Posisi Atas

 Biaya tersebut sudah termasuk :

Design 

Posisi berada di samping

(permanent) 

Biaya 1 bulan (file GIF/JPG/SWF)

: Rp. 700.000  

Iklan Tengah dan

Dalam Berita

 Biaya tersebut sudah termasuk :

Design 

Posisi berada di samping

(permanent) 

Biaya 1 bulan (file GIF/JPG/SWF)

: Rp. 500.000  

Iklan Samping

Posisi Kiri



LIPUTAN

klan advertorial berupa liputan program, wawancara

khusus, profile diri, perusahaan, kegiatan khusus. 

Liputan Khusus

Peliputan (penghimpunan data, wawancara, foto) 

Foto, Wawancara 

Produksi (penulisan dan desain)

Naskah dapat menyesuaikan

https://www.infokom-tangsel.com/detailpost/tbm-

triaswara-gaungkan-minat-baca-dan-seni-generasi-

muda-tangsel

Contoh :

Biaya : Rp. 2.500.000



keuntungan
memasang iklan di
kami

mempromosikan    produk   

 Anda    melalui  www.infokom-

tangsel.com.

 yakni  meliputi  wilayah  global 

 market.  Berkesempatan

kerjasama    lebih    lanjut    untuk    

Pangsa pasar yang luas

hingga nasional 

Di  www.infokom-

tangsel.com/iklan anda

detail  lainnya  tanpa  harus 

 khawatir  dengan  biaya  iklan

yang begitu besar.

Anda  bisa  dengan  leluasa 

 menampilkan  foto  setiap

produk,  dan  informasi  

 website pusat informasi

kota Tangerang Selatan 

dengan artikel yang dapat

dipercaya akan menjadi referensi

baik warga Tangsel maupun

pendatang.
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memiliki akses media online indonesia

jangkauan lebih luas dalam

pemberitaan media online dengan

bergabung dalam MOI

media yang lebih mendekatkan

suara-suara masyarakat

media yang menyampaikan

aktualisasi pemerintahan tangerang

selatan

moitangsel.com

media online indonesia

suarapersatuan.com

media perekat nusantara

kliktangsel.com

berita baik dari tangsek



Firmansyah

Pimpinan

Asep Sundja Permana

Redaktur

Amanda

Manajer

Pimpinan
Redaksi



Hubungi

Grha Infokom Tangsel

Phone Number

0812 936 4508

Email Address

infokom.tangsel.com

Website

www.infokom-tangsel.com


