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Brief Summary 
 
WisataPekanbaru.com adalah media online yang menyajikan beragam informasi seputar dunia 
pariwisata & Bisnis Riau dan Pekanbaru pada khususnya yang telah berdiri sejak April 2011 kini 
selalu ramai dikunjungi. 
 
Saat ini kami selalu mengupdate beragam artikel baru seputar tempat – tempat pariwisata di 
Riau, event – event menarik, ragam perkembangan kuliner, seni & budaya serta hospitality 
business dan berita harian. 
 
Setiap informasi pariwisata kami sajikan dengan sangat detail beserta titik lokasi tempat 
tersebut berada sehingga para pembaca bisa dengan mudah mendatangi tempat tersebut 
dengan bantuan GPS dan smartphone. 
 

Visitors Overview 
 

 
 

Dari hari ke hari kami selalu berusaha keras meningkatkan traffic kunjungan yang sesuai dengan 
target market hingga pada saat ini tercatat rata – rata kunjungan sebanyak 23.000 visits setiap 
bulannya dan sejak launching tercatat wisatapekanbaru.com telah dikunjungi sebanyak 175.507 
visits dan lebih dari 400.000 page view serta terus menigkat sejalan dengan berbagai perbaikan 
pelayanan yang kami lakukan. 



Advertising Opportunities 
 

Kami menerima pemasangan iklan dalam beberapa pilihan. 
 

ADS BANNER 
Tersedia beberapa spot untuk pemasangan iklan banner berupa gambar di website versi 
desktop wisatapekanbaru.com dengan link ke website (landing page) anda. Silahkan lihat kode 
dan posisi iklan banner yang tersedia di halaman terakhir. 
 

ADVERTORIAL ARTICLES 
Advertiser dapat menulis artikel yang dipublis di website WisataPekanbaru.com untuk tujuan 
marketing campaign juga beserta backlink ke website milik advertiser. Artikel tersebut terus 
tersedia dan bisa diakses visitor serta search engine seumur hidup (selama website 
wisatapekanbaru.com masih ada). (klik untuk lihat contoh advertorial) 

List Directory 
Advertiser yang memiliki bisnis Hotel dan Restaurant dapat mendaftarkan directory bisnis anda 
pada list directory wisatapekanbaru.com untuk Hotel dan Restaurant. Directory tersebut 
mencakup nama usaha, backlink, alamat dan nomor telephone sehingga para visitor 
wisatapekanbaru.com dapat dengan mudah menemukan Hotel dan restaurant pilihan mereka 
untuk berlibur.  
 

Directory tersebut akan terus tersimpan dan dapat diakses dengan mudah oleh para pembaca 
dan search  engine selama website wisatapekanbaru.com masih tersedia. 

Advertising Rate 
 

 Ads Banner 
 A1 900 x 100  : Rp 200.000,- / bulan 
 A2 300 x 80  : Rp 60.000,- / bulan 
 A3 300 x 80  : Rp 60.000,- / bulan 
 

 Advertorial Articles 
1 artikel advertorial lengkap, maksimum 3 foto. : Rp 150.000  Selamanya (cukup 1x bayar) 

 

 List Directory 
1 list lengkap bisnis anda beserta backlink : Rp 50.000 Selamanya (cukup 1x bayar) 

 
*Tarif dapat berubah sewaktu – waktu 

 
Untuk pemasangan hubungi : marketing@wisatapekanbaru.com 
           0813.61.369934 

http://www.wisatapekanbaru.com/burger-gaboh-kuliner-lezat-dengan-porsi-gaboh
http://www.wisatapekanbaru.com/
mailto:marketing@wisatapekanbaru.com


 
 

*Kami juga menyediakan berbagai model Advertising yang dapat di customize sesuai 
permintaan, untuk tarif bisa dibicarakan bersama 


