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excellence.asia 
 
About Us 
 
Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang online marketplace untuk training.  
 
Produk kami adalah pelatihan (training), merchant/vendor kami adalah Perusahaan Training 
ataupun Trainer Individu (freelance), sementara customer kami adalah perusahaan ataupun 
perseorangan. 
 
Kami menghubungkan antara kebutuhan dari customer dengan kemampuan dari 
mechant/vendor kami. 
 
Jangan lupa untuk menggunakan BAHASA INDONESIA di website ini. 
 
Page Description  
 
1.LANDING PAGE 
 
Ini adalah halaman persiapan yang akan dimunculkan selama development website berjalan. Tujuan 
dari halaman ini adalah untuk mendapatkan data (including email dan no HP) dari pengunjung yang 
berminat untuk menjadi customer maupun merchant/partner dari kami. 
 
Di halaman ini ada link ke social media kami dan juga menampilkan BLOG kami atau link ke halaman 
blog kami (silahkan diusulkan kepada kami mana yang lebih baik). 
 
2.HOME 
 
Di halaman ini nantinya fokus utama ada di satu search box dimana pengunjung dapat memasukkan 
keywords training yang akan dicari. 
 
Di halaman ini juga akan ditampilkan produk training yang paling populer, merchant/partner yang paling 
populer dan juga link ke social media. 
 
3.BROWSE TRAINING (ALL) 
 
Halaman ini memunculkan list produk (training courses) dan dimunculkan berdasarkan pembagian per 
category, misalnya Business, Marketing, Personal Development, Computer Technologies, dll. 
 
Di halaman ini juga bisa dilihat rating dari masing-masing produk. 
 
Untuk gambaran bisa seperti link berikut: 
https://www.udemy.com/courses/ 
https://www.lynda.com/#top-courses-business 
https://www.coursera.org/browse/business?languages=en 
 
4.BROWSE TRAINING (SPECIFIC) 
 
Halaman ini memunculkan list produk (training courses) yang cocok dari hasil pencarian keywords yang 
dimasukkan di halaman HOME di atas.  
 
Di halaman ini juga bisa dilihat rating dari masing-masing produk. 
 
Untuk gambaran bisa seperti link berikut: 
https://www.udemy.com/courses/search/?q=leadership&src=sac&kw=leadership&lang=en 
http://www.lynda.com/search?q=leadership 
https://www.coursera.org/courses?languages=en&query=leadership 
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5.BROWSE PARTNERS 
 
Halaman ini memunculkan list merchant/vendor/partner yang menyediakan produk. Dapat dilihat 
deskripsi singkat tentang partner dan produk (training courses) apa yang ditawarkan oleh mereka. 
 
Di halaman ini juga bisa dilihat rating dari masing-masing merchant/vendor/partner. 
 
Untuk gambaran bisa seperti link berikut: 
https://www.coursera.org/about/partners 
https://www.coursera.org/uw 
 
6.DETAIL TRAINING 
 
Halaman ini menampilkan detail dari produk (training courses) yang dipilih dari Browse Training di atas 
dan profile dari trainernya. 
 
Lokasi training juga ditampilkan ditambah juga google map. 
 
Bilamana ada preview video tentang produk (training courses) (note: kita bukan menjual video trainer 
online), maka preview video akan ditampilkan juga di sini. 
 
Di halaman ini selain menampilkan detail juga menampilkan review dan rating dari customer. 
 
Customer juga bisa melakukan pembelian di halaman ini. 
 
Untuk gambaran bisa seperti link berikut: 
https://www.coursera.org/learn/public-speaking 
https://www.udemy.com/the21principles/ 
 
7.DETAIL PARTNERS 
 
Halaman ini menampilkan detail dari merchant/partner dan juga profile dari produk dan trainers yang 
ditawarkan oleh mereka. 
 
Bilamana ada company profile video maka ditampilkan juga di sini. 
 
Lokasi Partners juga ditampilkan ditambah juga google map. 
 
Di halaman ini selain menampilkan detail juga menampilkan review dan rating dari customer. 
 
Untuk gambaran bisa seperti link berikut: 
https://www.udemy.com/user/janbartscht/ 
https://www.coursera.org/ita 
 
8.TESTIMONIAL 
 
Tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut karena cukup jelas. 
 
9.ABOUT US (Company Profile, Testimonial, & Contact Us) 
 
Tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut karena cukup jelas. 
 
10.BLOG 
 
Tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut karena cukup jelas. 
 


