
Hvis der er en markedsføringsdisciplin, man ikke må 
glemme, så er det SEO. 

SEO betyder søgemaskineoptimering, og det er den 
indsats, der kan hjælpe dig med gode, organiske 
placeringer i søgeresultaterne, når dine kunder 
googler. 94% af Googles brugere når aldrig længere 
end til side 1, så du går glip af enormt meget værdi- 
fuld trafik, og potentielle leads og kunder, hvis ikke 
din virksomhed ligger på side 1.

Grundlæggende kan SEO opdeles i fire områder: 
Teknisk SEO, søgeordsanalyse, content og linkbuil-
ding. Du får bedst effekt ud af din SEO-indsats ved 
at inkludere alle fire områder i arbejdet, fordi Google 
benytter forskellige faktorer, der bestemmer range-
ringen af dit website. På et SEO-kursus hos  
JJ Kommunikation lærer du om alle fire områder,  
og hvordan du arbejder med det i praksis.

Få dit website øverst  
i Googles søgeresultater

Et SEO-kursus giver dig
 Bedre forståelse for hvorfor SEO bør 
være en grundsten i dit marketingmix.

 Viden om hvordan man identificerer 
og arbejder med brugernes søge- 
adfærd på Google.

 Kompetencer til at udarbejde en 
SEO-strategi og -analyse.

 Viden om forskellen på on-page  
og off-page SEO.

 Færdigheder til selv at komme i gang 
med SEO-arbejdet.
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SEO er den mest 
effektive metode  
til forbedring af  
website-trafik.
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Kunderne leder efter dig
Det helt essentielle ved SEO, som adskiller sig fra 
mange andre typer digital markedsføring, er, at  
kunderne aktivt leder efter dig på Google. Google 
er søgemaskinen over alle, når kunder søger efter 
ydelser, produkter, firmaer og brands. Derfor er det 
altafgørende, at man som virksomhed er blandt  
topplaceringerne i Googles søgeresultater, så  
man bliver valgt til fordel for konkurrenterne.

Men det kræver en god strategi, en gennemar- 
bejdet søgeordsanalyse og kendskab til SEO’s  
mange parametre. Det – og meget mere  
– lærer du på vores SEO-kursus. 

Vores kurser er virksomhedstilpassede, og det  
betyder, at vi skræddersyr kursusindholdet efter  
jeres nuværende situation, ønsker og behov. 

Vi skærer alt det unødvendige fra – det I allerede  
kan, det I ikke er interesserede i, og de funktioner og 
features, der ikke er relevante for jer. Sådan skaber vi 
det bedst mulige udbytte og værdi af kurset for jer. 

Det eneste, du skal gøre, er at medbringe en  
computer med internetadgang. Det er sådan, vi  
giver dig den mest praksisnære undervisning, hvor  
du får hands-on erfaring med SEO, som giver dig  
den bedste læring og forståelse. En essentiel del af 
vores kursus er nemlig workshop-formatet, hvor vi 
sammen bruger din nye viden i praksis, og hvor der  
er de bedste rammer for spørgsmål og hjælp. 

Praktisk information
Lokation: Hos os  
(hvis I er max. 6 deltagere) eller hos jer

Varighed: Fra 1 time til heldagskursus

Deltagerantal: Min. 2 deltagere

Priser: Fra 3.495 kr. pr. deltager (ex. moms)

Medbring: Computer med internetadgang

https://jjkommunikation.dk/kursus/seo-kursus/

	Button 13: 
	Button 14: 


