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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

uptopromo
Dapatkan Income per bulan Fix
Dengan merekomendasikan solusi dari UpToPromo
Cukup menempatkan Banner UpToPromo dan membagikan kepada
teman-teman, bisa melalui social media, atau Banner pada situs
Anda

Kami memberikan Referal bonus sebesar 10% dari setiap orang
yang mendaftarkan diri di UpToPromo sebagai Publisher ataupun
Optimizer (yang menggunakan layanan solusi SEO dari UpToPromo)
Dapatkan pendapatan lebih dari 1 juta hanya dalam waktu 3
bulan dan itu tetap!!
Income Referal dari Publisher
Untuk setiap pendaftar yang mendaftar sebagai Publisher, Anda
akan mendapatkan income 10% dari pendapatan publisher,
Setiap Publisher di UpToPromo mendapatkan valuation minimum
sebesar Rp. 150.000,Bayangkan selama 1 bulan apabila ada 10 publisher yang
mendaftarkan situsnya atas referal Anda maka income per bulan
yang didapat adalah 150.000 Fix

Itu dengan minimum skenario 1 publisher 1 website / platform
dengan minimum valuation 150.000
Bulan pertama penghasilan tetap 150.000 ( bisa lebih ), bulan
ke-2 penghasilan tetap bertambah menjadi 300.000, dan bulan
ketiga penghasilan tetap menjadi 450.000 dan tidak menutup
kemungkinan lebih banyak dari simulasi ini
Income Referal dari Optimizer
Sama halnya dengan publisher, dari setiap TopUp user yang
menggunakan solusi SEO dari UpToPromo, maka kami memberikan
bonus referral sebesar 10% dari biaya Top Up

Bayangkan 10 project SEO dengan top up masing-masing senilai
150.000,- maka 10% per bulan nya adalah 150.000
Income Referral dari Publisher + Optimizer dalam kurun waktu 3
bulan , akan mendapatkan penghasilan sebesar 1 jt, dan angka
itu akan terus bertambah
Tunggu apa lagi! Ayo mari rekomendasikan Solusi dari UpToPromo
sekarang dan dapatkan income tetap per bulan nya!
Income dapat ditarik per minggu nya dengan min saldo Rp.
50.000,- ( setiap hari Rabu ) ke rekening Bank Anda
Tolong Support saya dengan :

Ikuti reff saya

web sekolah gratis
Membuat website untuk sekolah gratis, mengapa tidak? Ada situs
yang memfasilitasinya yaitu Mysch.id yang telah konsisten
menyediakan layanan tersebut.
Sebagaimana diklaim oleh admin, bahwa Mysch.id merupakan situs
yang menyedikana layanan pembuatan website sekolah secara
gratis. Tujuannya adalah memberikan service termudah kepada
instansi sekolah dalam pengembangan website.
Pihak madrasah atau sekolah dijamin mampu membuat website
sendiri dengan menggunakan domain gratis (mysch.id) atau
dengan domain resmi (sch.id). Dan kurang dari 30 detik website
madrasah atau sekolah Anda sudah online. Silahkan klik “Buat
Sekarang” sekarang juga! Atau jika menghendaki memiliki
website profesional dapat menghubungi admin Mysch.id.
Fitur yang dimiliki juga sama dengan website madrasah/sekolah
standar yang meliputi:
Sambutan untuk kepala sekolah
Menambah dan menghubah menu / halaman baru
Konten berita / artikel yang dapat dikategorikan
Upload foto / video dokumentasi kegiatan
Link yang berupa teks dan banner
Fitur lain seperti polling, kalender, komentar, dsb
Disamping itu, ada juga fitur khusus seperti yang dibutuh oleh
website madrasah atau sekolah jika menghendaki paket
profesional dengan biaya Rp 1000.000,- yaitu:

Fitur database guru, alumni, siswa
Upload silabus, maupun materi belajar
Menampilkan kalender akademik dan jadwal ujian
Module PPDB online
E-learning untuk pembelajaran online
Software pendukung sekolah lainnya
Jika yang dipilih paket gratis memang ada banyak keterbatasan…
namanya juga gratis. Meski demikian, admin madrasah atau
sekolah bisa mencoba membuat website demi kepentingan madrasah
dan sekolah.
Mau mencoba… silahkan kunjungi Mysch.id gratis alias tidak
dipungut biaya,tapi ada juga layanan berbayar.
Demikian info seputar membuat website madrasah atau sekolah
gratis dengan Mysch.id. dari Berita madrasah dan Situs
Pendidikan.
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