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Tentang kami
Tredo Media adalah agensi 
digital marketing 
yang berlokasi di Jakarta, kami 
berfokus pada strategi 
pemasaran digital yang 
komprehensif untuk 
mengembangkan citra merek 
dan upaya memasuki ceruk 
pasar yang lebih luas.

Kami mengintegrasikan 
analisis, teknologi, kreatifitas, 
keahlian serta pemgalaman, 
dan didukung oleh  tim ahli di 
baik dari praktisi maupun 
profesional, yang 
memungkinkan program tepat 
sasaran.



Sukses dengan menggunakan
strategi digital marketing

Kami telah berpengalaman 
lebih dari 7 tahun dalam 
menyediakan konsep digital 
marketing, yang terintegrasi 
dengan aplikasi online di 
berbagai  kanal pemasaran 
digital, meliputi SEO, search 
engine marketing, social 
media marketing, email 
marketing, video marketing, 
web development, dan 
mobile apps.



Konsumen menginginkan pesan 
merek lebih informatif dan 
menghibur, 

Pemasaran digital, 
memiliki efektivitas 
yang tinggi dengan 
biaya rendah.

Membangun 
keterlibatan konsumen 
dengan produk dan 
memahami apa yang 
dinginkan oleh 
konsumen

Mengapa Digital Marketing

consumer 
always
connected

perubhan
perilaku
konsumen

EVOLUSI
teknologi

penting bagi perusahaan anda?

Perkembangan 
teknologi mobile 
berkembang tanpa 
batas mengikuti 
perkembangan era 
digital

Lebih dari 65 % 
penduduk indonesia 
mempunyai akses dan 
terkoneksi ke internet. 
uniknya sebagian besar 
waktunya di gunakan 
untuk Social 
Networking, searching 
dan membaca berita 
informasi

#in fact

biaya rendah
efektivitas
tinggi

customer
engagement

target market
terukur meningkatkan 

kepuasan pelanggan

efisiensi aktivitas pemasaran 
dengan waktu yang cepat

customer retentions

keuntungan yang diperoleh dari digital marketing

Dengan memanfaatkan kanal 
Digital Marketing, Anda dapat 
dengan mudah memperkenalkan 
produk yang ingin Anda pasarkan 
kepada konsumen dan anda akan 
lebih banyak menghemat 
anggaran. 



Perluas bisnis 
anda dengan 
Digital 
Marketing
Bersama 
TredoMedia

Bagaimana 
Caranya?
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Digital 
Marketing 

Strategi

Teknologi Creativity

Kami melakukan Brainstorming  analisis 
terpadu untuk memberikan solusi digital 
marketing yang efektif , di kombinasi dengan 
strategi konsultasi , analisis data , ide kreatif  
dan solusi teknologi inovatif untuk 
memberikan hasil yang terukur untuk semua 
klien kami

Mengapa
Tredo
Media?



Bagaimana Kami 
Melakukannya
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Understand CreateBraindstorming EKSEKUSI &

IMPLEMENTASI
MEASURE
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Growing 
the digital business 
Continuing to Win
Hubungi Kami


