
SELAMAT ! 

ANDA ADALAH SALAH SATU MEMBER SOPHIE YANG BERUNTUNG. 

KARENA…ANDA ADALAH 10 ORANG PERTAMA MENDAPAT  

TIPS RAHASIA CEPAT MEMBUAT WEBSITE.  

JIKA ANDA MENGIKUTI TIPS DIBAWAH INI, 

MAKA 30 MENIT KEDEPAN ANDA AKAN MEMELIKI SEBUAH WEBSITE 

YANG BISA ANDA GUNAKAN SEBAGAI MEDIA BISNIS ONLINE SEPERTI 

TOKO ONLINE, JUAL PRODUK ONLINE, PROMO PRODUK ONLINE, DSB. 

 

BERIKUT INI ADALAH : Langkah 30 Menit Membuat Website : 

1.  Kunjungi website: www.produkdalamnegeri.com 

2.  Klik Menu Mendaftar/Bergabung 

(http://produkdalamnegeri.com/page=pendaftaran) 

Pendaftaran 100 % Gratis. Setelah mendaftar anda akan mendapat 

Username dan Password (cek email) 

        - Silahkan cek email anda untuk konfirmasi Login. 

        - Silahkan Login Klik : http://produkdalamnegeri.com/?page=login 

        - Masukan Username dan Password.    

        - Secara otomatis anda telah mempunyai alamat website, seperti : 

          http://www.produkdalamnegeri.com/pt.php?id=2103 

 



Disini anda diberi kebebasan menggunakan Fasilatas dan Fitur-fitur 

website seperti: 

     - Membuat Profile 

     - Mengubah Themplate Website yang lebih cantik 

     - Membuat menu halaman yang anda inginkan 

     - Membuat block-block website sesuai kebutuhan anda 

     - Dan masih banyak lagi fasilitas lain, semuanya gratis. 

 

INGIN LEBIH TAMPILAN WEBSITE YANG LEBIH CANTIK ??? LANJUT: 

3.  Ganti menjadi alamat website anda menjadi Domain yang familiar 

seperti:  www.namabisnisku.com 

Alamat URL halaman website seperti contoh diatas adalah 

http://produkdalamnegeri.com/pt.php?id=2103 

Anda bisa mengganti alamat URL tersebut dengan nama domain yang 

lebih familiar misalnya www.namabisnisku.com 

Dengan cara: 

- Login terlebih dahulu  

(Klik: http://produkdalamnegeri.com/?page=login ), 

- disebelah kiri ada Fitur / Fasiliatas BELI DOMAIN.  

Lalu Klik BELI DOMAIN. 



.com/.org/.net/.biz/.name/.us /.web.id   

Cukup membayar Rp.180.000/Tahun 

DAN  

.co.id Cukup membayar Rp.250.000/Tahun 

 

- Gratis Biaya Desain dan Hosting. Cukup beli domain saja. 

 

Keuntungan memiliki domain 

- Domain itu lebih populer. 

- Citra perusahaan anda akan lebih baik karena terlihat lebih serius. 

- Meningkatkan kepercayaan pengunjung. 

- Mudah dikenal, mudah diingat dan mudah ditemukan oleh mesin 

pencari sepertigoogle.com. 

- Menjadi identitas baru untuk perusahaan anda misalnya untuk kop 

surat, kartu nama dan alamat kontak perusahaan. 

 

Keuntungan membeli domain di produkdalamngeri.com 

     - Hemat dan murah. 

     - Langsung jadi. Tidak pake lama. 

     - Desain Templatenya sudah disediakan tinggal dipilih dan anda  

  bisa mengirimkan desain yang and buat sendiri kepada kami     



   untuk disesuaikan dengan sistem kami. 

     - Menu dan block bisa ditambah dan diubah sendiri. 

     - Sangat mudah dikelola. Pengelolaan situs anda tetap melalui  

  halaman ini. 

     - Aman. 

     - Tetap terintegrasi di situs produkdalamngeri.com sehingga  

  mudah dikenal. 

     - Tidak pakai biaya desain dan hosting. Cukup beli domain saja. 

     - Domain dan nama perusahaan anda akan ditampilkan di  

  halaman depan situs   

 - produkdalamnegeri.com untuk selamanya sehingga akan selalu  

  dilihat oleh pengunjung kami. 

     - Domain anda sewaktu-waktu bisa ditransfer ke hosting lain jika  

  ingin dipindahkan dari produkdalamnegeri.com 

     - Kami akan terus melakukan inovasi menyesuaikan dengan  

  perkembangan teknologi sehingga teknologi situs perusahaan   

  anda akan terus kami kembangkan dan sempurnakan.  

 - Tanpa biaya tambahan. 

     - Identitas produkdalamnegeri.com di situs anda akan kami  

  hilangkan seperti tulisan "Seluruh isi dari halaman ini diluar  



  tanggung jawab ProdukDalamNegeri.com". 

     - Kontennya dinamis. Tidak butuh keahlian khusus cukup bisa  

  menggunakan komputer dan internet saja. 

 

 

Contoh member produkdalamnegeri.com yang beli Domain: 

www.artakerinci.com 

www.nanasoviegems.com 

 

BURUAN BERGABUNG DENGAN KAMI 

KUNJUNGI: 

www.produkdalamnegeri.com 

 

 


