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Khitanan.ID, Platform Tempat Membuat
Undangan Khitanan Online Kekinian

Oleh Adi Sumaryadi

Dunia digital memang menderupsi banyak hal, salah satunya adalah undangan online, tidak
terkecuali undangan khitanan online. Selain mudah dan murah, undangan khitanan online juga
sangat fleksibel ketika akan disebarkan, cukup menggunakan WhatsApps atau SMS, undangan
tersebar segera.

Dunia digital memang menderupsi banyak hal, salah satunya adalah undangan online, tidak
terkecuali undangan khitanan online. Selain mudah dan murah, undangan khitanan online juga
sangat fleksibel ketika akan disebarkan, cukup menggunakan WhatsApps atau SMS, undangan
tersebar segera. Salah satunya adalah Khitanan.id

Khitanan.id solusi pembuatan website undangan khitan atau sunatan digital online Anda lebih
menarik dan berkesan. Tak sampai 5 menit, Anda bisa membuat undangan khitanan dengan mudah
dan cepat.

Fitur Website Khitanan.id
Banyak fitur yang tersedia yang dapat Anda gunakan untuk mempercantik dan melengkapi informasi
pada website. Fasilitas yang tersedia di antaranya sebagai berikut.

Gratis Subdomain, Membuat website khitanan di sini Anda mendapatkan subdomain, contoh
putra.khitanan.id

https://www.khitanan.id/
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Banyak Pilihan Desain, Anda dapat memilih banyak design website sesuka hati disesuaikan
dengan kesukaan Anda

Profil Mempelai Khitan, Informasi mengenai mempelai khitan dipasang di website milik
Anda

Informasi Acara, Website khitanan Anda dilengkapi dengan informasi acara yang akan
dilangsungkan

Undangan, Anda dapat melengkapi website Anda dengan undangan acara

Dukungan Google Maps, Anda dengan mudah memasang lokasi acara dan dibagikan melalui
Google Maps

Galeri Foto, Upload banyak foto Anda, supaya website semakin menarik

Slide Foto, Upload banyak slide foto yang dapat bergerak sehingga website Anda semakin
menarik

Video Galeri, Lengkapi website Anda dengan sebuah video, website Anda semakin indah

Doa dan Harapan, Teman-teman yang diundang dapat menuliskan doa dan harapan pada
website

Kado Khitanan, anda bisa memasukan nomor rekening atau QRCode rekening anda untuk
menerima langsung kado Khitanan

Pada website khitanan.id terdapat beberapa template undangan yang menarik dan bagus. Anda
dapat membuat website undangan khitan online pada khitanan.id secara gratis maupun berbayar
(premium). Tentu saja pada undangan khitan premium memiliki kelebihan yang tak ada pada
undangan khitan gratis.

Langsung saja buat undangan khitanan digitalnya di www.khitanan.id

Kata Kunci : Khitanan, Undangan Khitan Online, Undangan Khitanan Digital

https://www.khitanan.id

