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Isuzu New Website
Pada era digital saat ini kebutuhan manusia akan informasi yang cepat dan akurat menjadi sangat
penting. Pencaharian informasi pada dunia maya sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar
masyarakat. Oleh karena itu keberadaan sebuah website bagi suatu brand, terkhususnya brand
otomotif sudah menjadi harga mati.
Website Isuzu sendiri sudah ada sejak awal tahun 2000-an, dan seiring dengan perkembangan di
dunia maya, maka perkembangan website itu sendiri harus disesuaikan dengan teknologi yang ada di
masa sekarang.
Website baru dari Isuzu Indonesia www.isuzu-astra.com, resmi diluncurkan pada hari ini, Rabu, 25
September 2013 bertepat di ajang Indonesia International Motor Show 2013
Website baru ini menawarkan kemudahan dan kecepatan mengakses berbagai informasi mengenai
Isuzu di Indonesia. Dengan design baru yang lebih menarik, website baru Isuzu memiliki beberapa
kelebihan baru, yaitu











Menggunakan teknologi HTML 5 dan CSS3
Dengan teknologi ini, maka penggunaan aplikasi flash dapat dibuka dari berbagai device,
sedangkan teknologi CSS3 sering digunakan agar peletakan image menjadi lebih dinamis dan
penggunaan font yang tidak terbatas.
Responsive Layout
Website Isuzu sekarang dapat dibuka di berbagai dari, baik dari PC, laptop, Tablet, Ipad
sampai ke mobile phone type apa saja, yang secara otomatis mengikuti layar monitor dan
jaminan seluruh konten dapat terbaca.
Mega Menu
User dapat dengan mudah memilih tipe product secara langsung, tanpa perlu mencari
produk satu persatu dan tanpa perlu balik ke menu “home”
Large Image
Sehingga user dapat melihat image dengan lebih nyaman
Compare Product
User dengan mudah dapat membandingkan produk satu dengan lainnya
Search Network yang User Friendly
Memudahkan user dalam mencari produk dan spesifikasi dari produk Isuzu
Konsep yang clean, lite dan simple navigation
Compatible untuk semua browser yang ada sekarang.

Dengan website baru ini, Isuzu berharap dapat semakin mempermudah pencarian informasi bagi
seluruh customer Isuzu yang membutuhkan. Dengan semangat Isuzu Otot Indonesia, bersama kita
menggerakkan perekonomian Indonesia
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