Apa Jadinya Bisnis
Tanpa Investasi
Digital Marketing?
Kabar Buruk,
tidak ada masa depan untuk bisnis anda!

Where we
are today?

Teknologi
merubah
segalanya

Seiring dengan berubahnya perilaku konsumen yang selalu
menuntut kemudahan, teknologi serta kemajuannya bisa
menjadi solusi.
Pemanfaatan teknologi untuk mencapai target market dan
memenuhi kebutuhannya adalah esensi dari Digital Marketing.

Bagaimana anda
Mengelola?

Data Menunjukan
Valuasi transaksi offline menurun
setiap waktunya. Ini artinya,
konsumen beralih ke online
platform untuk melakukan
transaksi.

Apakah anda akan memilih untuk
melatih sendiri divisi digital
marketing anda? Ataukah anda
akan memilih bergabung dengan
team yang sudah handal
mengelolanya?

Investasi Digital
Marketing
Merupakan hal yang kompleks.
Dibutuhkan kesiapan dana dan
kecakapan dalam mengoperasikan setiap platform digital.

Our Metodology

Create & Collaborate
Collecting Data

Collaboration

• 1 year financial data
• 5 Top sales product
• Analisis infrastruktur

Marketlab membantu
perusahaan anda untuk
beradaptasi dengan iklim
digital marketing

untuk digital Marketing

Create, Measure
and Scale up
Kami meramu formula digital
marketing untuk produk anda,
memberikan laporan dan data,
lalu bersiaplah untuk scale up.

Who
we
are?

5 Tahun bergerak di
Digital Marketing

Consulting and
Agency

Didirikan oleh 2 orang praktisi Digital
Marketing. Founder berpengalaman
dalam brand industri mature,
meningkatkan omzet dari 300 juta ke
3 M. Co-founder mewakili grassroot,
mengangkat beberapa UMKM dari
0 hingga 700 juta di tahun pertama.

Tahun 2019, kami resmi terbentuk
menjadi konsultan dan agensi digital
marketing. Dengan 2 klien awal. Kini
dalam 6 bulan kami sudah di
percaya untuk menangani 12 klien.

Achievement

Our Specialty

Pencapaian yang kami dapatkan
adalah kerja keras kolaborasi antara
pihak brand dan pihak marketlab.
Dalam 6 bulan, kami mampu
meningkatkan omzet dari 0 ke 250
Juta. Beberapa klien mencapainya
0 ke 100 juta dalam waktu 3 bulan.

Kami sudah memiliki skill dan taste
untuk perusahaan fashion dengan
segmentasi pasar medium to
premium. Sehingga anda dan kami
akan menemukan beberapa
kesamaan dan keselarasan untuk
berkolaborasi, bersama membuat
brand anda meroket.

Marketlab Full Service Plan
Rate

Ads

20 Juta/Bulan

FB Group
Marketplace
(Include konten desain)

30 Juta/Bulan

Google Group Ads
FB Group
Marketplace
(Include konten desain)

Website

DM Consult
Yes

Free deploy
Free maintenance
Free design/konten SEO
Free upload produk
Free banner update

Yes

(berlaku untuk semua Rate)

40 Juta/Bulan

Email Marketing
Criteo Ads
Google Group Ads
FB Group
Marketplace
(Include konten desain)

*asset foto mentah disiapkan
oleh klien

Yes

Our Special Client

Bring Your Happiness

Memajukan bisnis tentu jadi tujuan utama Anda, namun prosesnya tidak bisa
instan. Perlu pengorbanan dan ketekunan yang kadang sulit diwujudkan.
Sulit untuk bergerak sendiri, namun akan lebih mudah saat bergerak bersama.
Kami di sini hadir untuk membantu bisnis Anda lebih mau,
berkolaborasi menciptakan strategi.

Started from chats,
we can make something great.
Klik
info@marketlab.id

Email. info@marketlab.id

http://goklick.me/wa/haloharis
Klik

Phone. +62 812 1465 0680

www.marketlab.id Klik

Website. www.marketlab.id

