
PT. Procommerce Nusantara Indonesia
Jl. Peta Barat Ruko Pasar Otopart KDH 08-09 , Kalideres

Indonesia



Indonesia menduduki peringkat ke 4

Penduduk terbanyak di dunia

Pengguna internet tahun 2015

diprediksikan 30% dari jumlah

populasi, naik hingga 57%

dibanding tahun 2014

Pertumbuhan  57%

50 Triliun

Pengguna berusia 17 - 45

53% 47%

KENAPA

HARUS

ONLINE?
35 Triliun
Total Transaksi
Per orang menghabiskan rata-rata

Rp 825.000/tahun

Indonesia memiliki penjualan ritel tertinggi 

senilai USD 100,20 triliun, disusul Malaysia 

sebesar USD 98,2 triliun dan Thailand dengan 

USD 94,4 triliun.



Digital Marketing Technologi Support Delivery Service

Membangun aset Digital, 

merancang & menjalankan 

strategi pemasaran terbaik bagi 

bisnis anda.

Bisnis selalu akan lebih baik 

dengan bantuan teknologi. Kami 

memilih dan menghadirkannya 

bagi bisnis anda.

Pengiriman paket langsung ke 

tangan pelanggan anda dengan 

COD (Cash on Delivery).



Web Development

Server & Hosting

Android Apps Development

IOS Apps Development

SMS Gateway

Payment Gateway

Kami bukanlah perusahaan teknologi, namun kami selalu 

membawa dan menghadirkan teknologi kepada setiap klien 

kami untuk meningkatkan efektifitas & produktifitas bisnis 

yang di jalaninya.



Riset & Perencanaan

Konsultasi & Analisa

Riset & Survey

•Strategy Pemasaran

Optimalisasi Website

Pengoptimalan Mesin Pencari

Google Adwords

Email Marketing

Sosial Media Marketing

Facebook & Instagram Ads

Twitter Ads

Youtube Ads

Konten kreatif

Design Grafis

Foto & Editing

Copywriter

Kami percaya bahwa setiap produk dapat dipasarkan . Yang kita 

perlu lakukan adalah merancang strategi pemasaran dengan tepat 

, menempatkan produk anda pada pasar yang relevan , serta 

membangun citra yang baik terhadap brand anda.



Kita mengenal banyak penyedia jasa pengiriman barang, namun 

kami menawarkan jasa pengiriman yang lebih relevan dengan 

kebutuhan pemilik dan pelanggan e-commerce. Keunggulan jasa 

pengiriman barang dari kami antara lain :

Pick Up ke

Workshop anda

Setiap harinya staff kami 

akan menjemput paket 

ke workshop anda tanpa 

biaya tambahan.

Bayar di Tempat

Pelanggan

Riset kami mengatakan 

COD mampu meningkatkan 

hingga 200% omset anda. 

Pencairan dana cepat dan 

mudah.

Pengembalian

Produk Gratis

Terkadang kesalahan tidak 

dapat dihindarkan. Saat itu 

terjadi, kami antar kembali 

paket ke workshop anda.

Notifikasi SMS 

No. Resi

Anda tidak lagi direpotkan 

dengan harus memberikan 

nomor resi pengiriman ke 

semua pelanggan anda.


