WordPress Grundkurs ENDAST 3.995:bygga avancerade webbsidor från grunden!
Vår erfarna lärare och webbredaktör på WordPress grundkurs
lär du dig bygga en hemsida helt från grunden. Allt från
installation till färdigt innehåll med text, bilder, filmer, menyer och
tillägg samt sökmotoroptimering för att synas i Google.
WordPress Grundkurs, 2 dagar kl 09.00 – 16.00

Allmän information
Max 10 deltagare

Kursen startar i Stockholm

Stockholm, Mediakurser/Arenavägen 55, Globen City
Tid: 09.00-16.00
Övrigt: I kursens pris ingår tillgång till distanskurs för repetition i 3 mån, samt för och eftermiddagsfika.
Om man vill kan man beställa till lunch och bok extra vid bokningen.

För att se exakta startdatum för kursen besök vår hemsida:
https://www.mediakurser.se/wordpress-grundkurs/

Huvudkontor Stockholm - Arenavägen 55 - 121 77 Globen City
Telefon 08 406 00 30 - E-post info@mediakurser.se - Webbsida mediakurser.se
1

Kursinformation WordPress Grund
För vem

Kursen riktar sig till alla som ska arbeta med WordPress. Det kan vara allt från att bygga en webbsida
från grunden till uppdatering av företagets befintliga
hemsida.

Kursens mål

Du skall kunna installera WordPress på en webbserver, skapa hemsidor och bloggar från grunden och
veta hur man publicerar dem på internet. Du kommer att ha full kontroll över hur man arbetar med
WordPress och webbsidor från början till slut.

WordPress Grund och programvara

På kursen använder vi alltid den senaste versionen
av WordPress som för övrigt är ett Open Source
system och helt gratis att använda.

Workshopdator

Du lånar en Windowsdator på våra kurser.

Antal deltagare

Max antal deltagare endast 10 personer.

Kursinnehåll

• Installera WordPress med F

Kursinformation

Fika för och eftermiddag ingår i priset.
Lunch, 12.30-13.30, kan du köpa till för 70 kr/dag.
Det finns flera rätter att välja mellan, vegetarisk och
glutenfritt. Föredrar du att äta på egen hand finns
det gott om restauranger i Globen City med bra
priser.

Kurslitteratur

Distanskurs i 3 månader för att repetera kursen
efteråt i lugn och ro ingår. Bok kan du välja att köpa
till för 400 kr om du vill. Boken behövs inte för att
genomföra kursen utan den är till för att läsa i efter
kurs.

Kursledaren

Alla våra kursledare arbetar aktivt som frilansare
både med utbildning och reklamproduktion.

Har du frågor?

Om du undrar över någonting är du välkommen att
kontakta oss på
telefon 08 406 00 30 eller info@mediakurser.se

• Bilder och bildgallerier

• Gränssnittet och Adminpanelen • Kategorier och taggar mm

• Installera tillägg – plugins
• Bildspel och formulär

• Inlägg och sidor

• Tillämpa sidmallar

• Dela på Sociala Medier

• Publiceringsinställningar

• Mediabiblioteket

• Sökordsoptimering

• Textformatering

• Teman

• Lösningar för säkerhetskopiering

• Menyer och länkar

• Film och ljud

• Strategier för uppdatering

• Inlägg och sidor

• Widgets

Sagt om WordPresskursen
”Pedagogiskt upplägg på kursen och enkelt att förstå hur WordPress fungerar. Perfekt kurs!! Inget behöver
förändras. Kursledare var Duktig och kunnig, tipsar med glädje andra att gå kursen.”
AnnaKarin Hamilton, Hamilton Consulting
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