
Ayo, bergabunglah 
bersama Indonesia!

Saya ajak Anda menawarkan jasa wisata 
Anda di Viamigo.com dan izinkan saya 
menerjemahkan iklan-iklan pemasaran 
Anda ke dalam bahasa Inggris.

Salam,

ERICH EKOPUTRA
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 Ayo, bergabunglah 
bersama Indonesia!

Kami ingin Anda menawarkan pengalaman hebat yang bisa Anda sediakan kepada para wisatawan di Viamigo. Jika Anda 
memerlukan jasa penerjemahan, silakan klik di sini untuk mengirim email kepada saya sehingga saya dapat membantu 
Anda membuat sajian penawaran terbaik.

Viamigo.com menawarkan kepada Anda posisi mesin pencarian, komentar, dan peringkat yang tinggi, serta paparan ke dan 
hubungan langsung dengan para pengunjung situs kami setiap hari—dan lebih banyak lagi fitur mendatang. Anda dapat 
menautkan situs Anda, mengunggah (upload) foto dan atau video YouTube, mencantumkan bahasa, informasi lisensi dan tautan 
ke asosiasi resmi tempat Anda bernaung.

Bagi para wisatawan, kami menawarkan suatu dunia penyedia pengalaman wisata yang lengkap, yang juga sumber acuan bagi 
para pekerja wisata. Dan situs kami juga akan segera menyediakan platform bahan yang beragam yang dikembangkan oleh para 
pekerja wisata di seluruh pelosok dunia.

Hotel-hotel dapat mencantumkan uraian tamasya-tamasya yang mereka rancang, para penyelenggara wisata dapat mencantumkan 
perjalanan-perjalanan mereka, para jurubahasa mencantumkan bahasa-bahasa, para pemandu wisata memasarkan petualangan-
petualangan—kami mengundang Anda semua untuk mendaftarkan diri dan mencantumkan jasa Anda di situs kami.

Klik di sini untuk mengirim email kepada saya, dan ayo kita mulai mempromosikan jasa Anda di Viamigo.

Kami memiliki kepakaran di bidang hubungan media, dan percaya bahwa jika Indonesia naik daun, kita dapat bersama-sama 
mempromosikan kemitraan dan semua yang ada di dalam Indonesia.

Terjemahkan tawaran wisata Anda ke dalam bahasa Inggris untuk Viamigo
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Siapakah yang 
Bisa Bergabung?

Ahli Arkeologi

Konsultan Seni Rupa

Pemandu Ornitologi

Pakar Kuliner

Pelatih Selam

Pengemudi

Pondok Wisata Lingkungan

Kapten Kapal Pancing

Wisata Helikopter

Ahli Sejarah

Hotel dan Penginapan

Juru Bahasa

Guru Bahasa

Pendaki Gunung Berlisensi

Pemandu Wisata Resmi

Penghobi Belanja

Kapal Layar

Sekolah Selancar

Perkebunan Teh

Pemandu Napak Tilas

Penyedia Jasa Kesehatan

Dan Lain-lain



Contoh Liputan

Liputan positif awal

dari media industri wisata

Amerika terkemuka:

Travel Weekly, LA Times, 

Tribute Syndicate, dan

Arthur Frommer, serta banyak 

lagi mendatang.

Kami sarankan Anda agar mengirimkan 

sepucuk siaran pers bersama dengan 

PLACE ke Media Wisata Amerika



Hubungi Kami

Viamigo, Inc.

516 Cole Street

San Francisco CA 94117 USA

(1) 650 206 2657

‣Atau klik di sini untuk mengirim email.
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