


-Who we are- 

Lebih dari 171 juta orang di Indonesia 

menggunakan internet setiap hari.  

Semua industri membutuhkan New 

Wave Digital Marketing, terkhususnya 

bisnis pernikahan. Ribuan informasi 

terkonsumsi setiap harinya, calon 

pengantin pun menjadi sulit memilah 

vendor mana yang tepat. Inilah 

saatnya ekpansi bisnis anda bersama 

platform. 

 

Kembangkan bisnis anda dengan bergabung 

bersama Wedding Market.  Miliki Micro Web 

bisnis kamu di www.weddingmarket.com. 

Unggah portfolio proyek agar jutaan calon 

pengantin bisa menemukan bisnismu. 



Vision 

Menjadikan weddingmarket.com sebagai 

referensi utama bagi para pelaku bisnis 

pernikahan (vendor) dan calon pengantin 

(user). 

Mission 

Memberikan kemudahan bagi para calon 

pengantin untuk menemukan vendor-vendor 

terbaik. 
 

Memfasilitasi para pelaku bisnis pernikahan 

dengan menyediakan  media website dan 

social media sebagai 

alat untuk menjual jasa dan produk kepada 

user. 
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Menyediakan platform yang bermanfaat bagi para 

vendor pernikahan yang akan  menguntungkan 

satu sama lain. 

Memudahkan calon pengantin menemukan 

vendor terbaik dan mewujudkan momen luar 

biasa mereka. 

Fitur yang simpel. 



Para pelaku bisnis pernikahan tergabung menjadi satu wadah yang 

menawarkan jasa profesional. Sehingga memudahkan para calon 

pengantin untuk menemukan vendor terbaik. 

Menampilkan koleksi foto-foto terbaik vendor yang menginspirasi 

pada halaman utama website. 

 

 

 

 

  

Paket pernikahan impian untuk calon pengantin. 

Akan disediakan artikel berupa ulasan vendor sebagai bentuk lain dari 

promosi. 

Vendor 

Wedding Feed 

Wedding  Package 

Article 



1. Micro web 

    Miliki micro web bisnis anda  

    di www.weddingmarket.com 

 

2. Portfolio 

    Unggah portfolio project agar  

    jutaan calon pengantin bisa  

    menemukannya. 

3. Contact Person 

    Lengkapi detail kontak bisnis  

    pada bagian profil vendor untuk 

    memudahkan user menghubungi  

    anda. 

4. Feed Web 

    Foto terbaik dari galeri project setiap  

    vendor akan ditampilkan pada feed   

    di website.* 



5. Posting Instagram 

    Bisnis anda selain tampil pada website,  

    Akan hadir melalui Instagram  Official  

    Wedding Market dan Wedding  

    partners lainnya.* 

 

 6.  Artikel 

    Akan disediakan artikel berupa  

    ulasan  vendor sebagai bentuk  

    lain dari promosi. * 

7. Statistik  

    Akan ditampilkan statistik pada 

   Dashboard vendor untuk mengetahui 

   total portfolio, profil view, contact  

   click, Request Quote. 





1X POST 

2X POST 

3X POST 

Feed Instagram 

Instastory 

IGTV 



Website 

42K Visitors 

Instagram 

Reach 828.961 

35K Users 

8K Vendors 

Followers : 388.326 

Profile Visit: 22.953 

Impression: 1.942.242 

Location: Jakarta, Bandung,  

Surabya, Medan, Yogyakarta 



Terima kasih  www.weddingmarket.com 

Head Office 

Gedung Melawai Plaza 

Lt. 2  

No.  T 304 

Jl. Melawai Raya No. 

166 

Kebayoran Baru,  

Jakarta Selatan 

 

Contact Us 

Phone (021) 275  16883 

Email: 

info@weddingmarket.com 

Find on us 




