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JASA PEMBUATAN Web Intro
Â JASA PEMBUATAN WEB INTRO Â Istilah web intro mungkin tidak terlalu familiar.Â Ada yang beranggapan bahwa web
intro ini tidak terlalu penting dalam sebuat website, karena ada beberapa sebab yaitu memakan waktu.Â Memang betul
apabila kita masuk ke dalam sebuah web dengan terburu - buru ingin mengetahui sebuah informasi, web intro ini akan
terlihat sia-sia karena pengunjung akan langsung menuju skip atau enter ke dalam isi website dan pastinya akan
memakan waktu bagi pengunjung sendiri.
Tetapi ini semua tergantung dari selera pemilik website.Â Web Intro sebenarnya mempunyai fungsi sebagai pendukung
suatu website, walaupun bukan suatu hal yang utama dalam website.Â Tapi apabila diibaratkan website adalah sebuah
rumah, web intro adalah tampilan awal rumah tersebut.Â Â Walaupun rumah tersebut terkesan biasa, tetapi memiliki
tampilan dari luar yang mewah makan kesan pertama orang akan menerka bahwa rumah ini mewah padahal mungkin
sebaliknya.Â Dikaitkan dengan Web Intro, Web Intro merupakan tampilan awal website.Â Walaupun mungkin website
terkesan biasa-biasa tetapi dengan orang pertama kali melihat Web Intro ini maka pengunjung akan merasa berkesan
ketika pada awalnya masuk kedalam website anda.
Web Intro juga dapat berfungsi sebagai promo suatu website.Â Pengertian Web Intro sendiri yaitu Tampilan awal website
ketika pengunjung membuka website.Â Web IntroÂ berada diluar sistem website utama. Contoh beberapa website yang
terdapat web intro diantaranya :

SUPERMALL KARAWACI : http://www.supermalkarawaci.com/ (WEB INTRO)
Â
Â
Â
PT PLN : http://www.pln.co.id/pln/ (WEB INTRO)
Â
Â
atau Web Intro yang dijadikan ajang promo seperti contoh web dibawah ini :
KANGAROO TRAVEL
Â

Â
KAPAN LAGIÂ Â Pemakaian Intro dalam website merupakan selera dari pemilik website sendiri.Â Â Morphous Media
menerima jasa pembuatan web Intro dengan format Statis dan Animasi.Â Untuk web Intro Statis berformatkan jpeg, bmp,
png, dll sedang kan untuk web intro animasi kami sediakan kedalam dua format yaitu Flash dan .gif.Â Untuk keterangan
lebih lanjut silahkan hubungi kami... Â Â note :kami hanya menyediakan jasa pembuatan design web intro, dan selebihnya
kami tidak melakukan setting website utama anda dengan intro website.
ÂÂÂÂ
Â

http://morphousmedia.com
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