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TOPIK : 

Topik pada project yang saya kerjakan 

bersama klien mengenai penulisan 

artikel tema paket wisata ke Bali. 

Dimana klien sudah menentukan judul 

artikel dan penulis tinggal membuat 

artikel yang diminta sesuai deskripsi 

pekerjaan. 

ALAMAT WEBSITE : 

www.emmarentalmobil.co.id 

KETERANGAN  

Projek penulisan artikel ini memiliki 

ketentuan yaitu menulis 10 artikel 

wisata dengan ketentuan 490 kata tiap 

artikel dan disimpan dalam format draft 

pada wordpress. 

ENDING PROJECT : 

Klien mempercayakan saya kembali 

untuk mengerjakan topik yang sama. 

 

DESKRIPSI PEKERJAAN Hasil Pekerjaan 

Testimoni Klien 



 

Hasil Pekerjaan 

Testimoni Klien 

TOPIK : 

Topik pada project yang saya kerjakan 

bersama klien mengenai penulisan 

artikel tema promosi properti. Dimana 

klien sudah menentukan judul artikel 

dan penulis tinggal membuat artikel 

yang diminta sesuai deskripsi pekerjaan. 

ALAMAT WEBSITE : 

www.agenpropertionline.co.id 

KETERANGAN  

Projek penulisan artikel ini memiliki 

ketentuan yaitu menulis 10 artikel 

wisata dengan ketentuan 490 kata tiap 

artikel dan disimpan dalam format draft 

pada wordpress. Project ini dikerjakan 

bersamaan dengan 10 artikel wisata ke 

Bali 

ENDING PROJECT : 

Klien mempercayakan saya kembali 

untuk mengerjakan topik yang sama. 

 

DESKRIPSI PEKERJAAN 



 

 

 

 

 

 

Hasil Pekerjaan 

Testimoni Klien 

KETENTUAN : 

Project yang saya kerjakan kali ini 

adalah mencari 40 produk obat-obatan 

dari luar negeri. Masing-masing produk 

dilengkapi dengan cara penggunaan dan 

aturan pakai. 

FORMAT PENGERJAAN : 

Project ini saya kerjakan dalam format 

ms word. 

KETERANGAN : 

Projek ini membutuhkan keahlian untuk 

menerjemahkan aturan pakai dan cara 

penggunaan obat. Saya melengkapinya 

dengan sumber resmi dan terpercaya 

untuk mencari produk obat-obatan yang 

diminta klien. 

ENDING PROJECT : 

Tidak ada kelanjutan setelah project ini 

selesai. 

 

DESKRIPSI PEKERJAAN 



 

 

 

 

KETENTUAN : 

Project yang saya kerjakan kali ini 

adalah mengetik ulang sebuah buku 

dalam format pdf diubah ke word.  

FORMAT PENGERJAAN : 

Project ini saya kerjakan dalam format 

ms word dan saya pindahkan ke dalam 

draft wordpress. 

Alamat Website : 

www.kuliahkechina.com 

ENDING PROJECT : 

Klien mempercayakan saya kembali 

untuk mengerjakan project yang sama 

seperti sebelumnya. 

 

DESKRIPSI PEKERJAAN 
Hasil Pekerjaan 

Testimoni Klien 


