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idwebhost berdiri sejak 2004 dan menjadi perusahaan domain dan
hosting yang diperhitungkan di Indonesia.
Prestasi yang sudah diraih oleh IDwebhost:
Sejak tahun 2005 hingga saat ini menjadi 3 besar
webhosting di Indonesia.
Tahun 2009 memperoleh ICANN Accredited yang pertama di
Indonesia.
Diakui oleh Internasional
terbesar di Indonesia.
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Hingga saat ini IDwebhost
melayani shared dan VPS hosting dengan memiliki 60 server
shared dan 5 server VPS. Untuk semakin mengedepankan layanan
bagi para customer, IDwebhost telah membuka 3 kantor di 3 kota
besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Jakarta dan Semarang.
Sehingga, Anda lebih mudah menghubungi customercare IDwebhost.
Untuk melayani customer secara online, IDwebhost juga
menyediakan layanan melalui telpon, sms, chatting, maupun
email tiket.

Anda
akan dilayani secara maksimal oleh 20 customer care dan
support selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk
penanganan dan penyelesaian masalah. Kepuasan pelanggan
menjadi titik utama IDwebhost dalam melayani pelanggan,
sehingga IDwebhost siap memberikan garansi 100% uang kembali
jika anda tidak puas dengan layanan yang IDwebhost berikan.
Web Hosting Terbaik dengan lebih dari 60 server di Indonesia &
USA. CPanel dengan Cloud Linux OS dilengkapi Litespeed untuk
stabilitas server & Softaculous/Fantastico installer.
Memastikan Promosi online lebih tepat, lebih cepat, dan lebih
murah dengan dilengkapi teknin Search Engine Optimization (
SEO ) untuk mendatangkan ribuan trafik ke web.
Dapatkan website dengan mudah, cepat dan murah. Kami hadir
dengan website instant untuk mempermudah pelanggan memiliki
website.
Tidak perlu lagi bikin toko online tapi menumpang yang
gratisan. Buat toko onlinemu dalam 20 detik.
Link afiliasi anda akan muncul. Link tersebut yang anda
sebarkan kepada user baru untuk mendaftar hosting atas nama
akun afiliasi anda. Anda akan mendapatkan komisi sebesar 10 %
untuk setiap order hosting yang terdaftar atas nama akun
afiliasi anda
Detil paket hosting Idwebhost (harga beserta fitur) bisa anda
lihat di
KLIK

