
Så er der håb forude. Undgå tidskrævende og 
omkostningstunge udgifter til et webbureau ved 
at lære det selv og på den måde sikre et konstant 
optimeret og opdateret website.

Ofte er det småting, små ændringer i opsætning, 
små tilføjelser og små sletninger, der kan gøre en 
stor forskel og faktisk har en positiv effekt på et 
websites funktionalitet. Og det er netop sådanne 
små ting, du kan lære selv at mestre på et kursus  
i WordPress.

Koster webudvikling dig 
mange ressourcer? 

Et Wordpress-kursus  
giver dig

 Introduktion til muligheder og nyttige 
funktioner i WordPress.

 Læring om upload og redigering af 
tekster, billeder, videoer og PDF’er.

 Viden om, indsættelse af links og 
ombrydning af tekst.

 Let søgemaskineoptimering med  
plugins, for eksempel Yoast SEO  
til WordPress.

 Sparring omkring tekniske muligheder 
og udfordringer.

WORDPRESS KURSUS
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Mere end 75%  
af alle virksomheder  

bruger WordPress  
som CMS.
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WordPress er verdens mest  
udbredte CMS
WordPress er en af verdens mest benyttede –  
og mest populære – CMS, som både kan bruges af 
webudviklere og helt almindelige virksomhedsejere, 
der gerne vil optimere deres website og dens indhold. 
Og det vil de fleste gerne, for et optimeret website 
(både teknisk og indholdsmæssigt) belønnes af  
Google i forhold til placeringer i søgeresultater.

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 com-
puter med internetadgang. Det er sådan, vi giver 
dig den mest praksisnære undervisning, hvor du får 
hands-on erfaring med WordPress, 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. 

WORDPRESS KURSUS

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/wordpress-eller-joomla-cms-kursus/
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