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Pembuatan design
Desain templates/themes merupakan hal dasar di dalam suatu website, terkadang templates/themes ini merupakan
sesuatu yang penting karena berkaitan dengan kenyamanan user / pengunjung dalam membaca informasi di dalam web
anda. Templates/themes yang baik tentunya sesuai dengan memiliki karakteristik sebagai berikut :
- Sesuai dengan tema website anda- Keselarasan kolaborasi warna di dalamnya, terutama yang paling penting jangan
sampai warna teks informasi anda memiliki warna yang sama sehingga menyulitkan user / pengunjung membaca
informasi website anda- Komposisi dan peletakan menu serta layout menjadi sesuatu yang penting dalam menentukan
menarik atau tidaknya suatu design template- Memiliki interaktif / animasi didalam templates/themes merupakan
sesuatu yang saat ini digandrungi oleh para pemilik website, karena bisa jadi user/pengunjung datang setia ke tempat
anda hanya karena ingin melihat animasi yang ada di dalam website anda
Templates/themes bisa diibaratkan gedung / kantor tempat perusahaan anda bernaung. Tampilan kantor/gedung yang
baik secara tidak langsung akan membuat klien anda merasa nyaman untuk masuk ke dalamnya, begitu pun dengan
tampilan website. Tampilan desain template/themes yang menarik dapat membuat user/pengunjung anda betah berlamalama di dalamnya dikarenakan kenyamanan yang terkandung didalamnya.
contoh template/themes :
Morphous media menyediakan juga jasa pembuatan / editing desain template/themes, dengan header dan banner
menarik tentunya. Selain itu kami juga menerima editing template berbagai format web yang anda miliki, seperti :
- CMS (Joomla, Mambo, Drupal, dll)
- Blog ( Blogger, Wordpress)
- dll
Dibawah ini merupakan beberapa contoh desain template/themes yang pernah kami buat, diantaranya : - Javapuccino
(Wordpress blog)
- ANPOLBAN (Joomla/Mambo)
- GPL INDONESIA (Joomla) - PROPERTY BERGARANSI (CMS
SIMPLE)
- NDOTOURSTRAVEL

- RIAU EXPO 2010

dll...

Templates / Themes yang kami sediakan sudah termasuk Seluruh designnya, baik itu Gambar Headernya. Untuk
Header anda bisa memilih antara Header statis atau Header Animasi (Flash & Gif).. Untuk pembuatan website, sudah
termasuk tampilan templates/themes menarik didalamnya.

Untuk lebih lanjut nya silahkan Hubungi kami disini.

http://morphousmedia.com
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