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Lär dig WordPress
Vi ger dig möjligheten att skapa och hantera en hemsida eller blogg utan att kunna kodning. Wordpress är ett
användarvänligt verktyg med många funktioner för dig som vill skapa och redigera professionella hemsidor.
Genom denna grundkurs i Wordpress får du lära dig hur du sätter upp en hemsida och hur du hanterar tillägg.

Lär dig WordPress del 1

Kostnad

Under två dagar bygger du upp en hemsida i
Wordpress och lär dig att hantera och redigera
dess funktioner. Du får bland annat lära dig:

Social Event

•

skapa sidor och länkar

•

genomgång av några plugins

•
•
•
•
•
•
•

infoga bilder

introduktion till sökmotoroptimering

aktivera Google Analytics och Search Console
widgets och menyer

nya editorn Gutenberg

genomgång av säkerhet och sekretess, GDPR

kursen fokuserar i första hand på det tekniska och
dagliga praktiska arbetet med verktyget

Målgrupp

Passar dig som har en hemsida eller som funderat på att
skaffa en hemsida eller blogg. Inga förkunskaper annat än
”normala” datorkunskaper krävs. Beroende på gruppens
sammansättning kan utbildningen komma att förändras
lite efter eventuella behov och frågor som kan komma.

Förberedelser

Du behöver en egen dator med dig.

SORSELE KOMMUN
SUORSÁN TJEÄLDDIE

2 800 kr ex moms per deltagare, fika och lunch
ingår båda dagarna.
Valfritt, på kvällen träffas vi över en kopp kaffe,
umgås och snackar.

Plats

Sorsele River Hotel

Tid

Torsdag och fredag den 14-15 mars. Kl 09.30-16.30.
Lunch 12-13.

Vad du får

En helt egen fri och gratis webbplats i Wordpress från
kursstart och 6 månader därefter. Det innebär att du kan
bygga på och vidareutveckla din sida och lansera den på
en egen domän när du vill.
Möjligheter finns sedan att konvertera webbplatsen till
en betald tjänst hos Vildmarksdata AB.

Anmälan

Se nästa sida.
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WordPress & Digital marknadsföring del 2
Nu när vi har en hemsida eller en blogg, måste
vi få besökare till den och få besökare att
genomföra någon typ av interaktion med vår
hemsida. Vilka sätt finns det att locka besökare
till hemsidan och hur gör man?
Vi vill ge dig en aha-upplevelse om hur det
fungerar och hjälpa dig att prova på.
Under en dag går vi igenom hur vi når ut med
olika verktyg för att öka antalet besök på din
hemsida.
•
•
•
•

vi tittar på Facebook pixel och hur man kopplar den
till WordPress

Förberedelser

Du behöver en egen dator med dig. Du kan behöva ett
fungerande kreditkort ifall du vill skapa betalda annonser.

Kostnad

1 500 kr ex moms per deltagare, fika och lunch ingår.

Plats

Sorsele River Hotel

Tid

Torsdag den: 28 mars 08.30-16.30. Lunch 12-13.

vi tittar på Google Analytics samt Search Console och
hur man kopplar den till WordPress

diskussioner kring nyhetsbrev och funktioner,
prova på

vi tittar på google adwords och
betald sökordsannonsering

Målgrupp

Passar dig som har en hemsida eller som
har gått del ett i informationen om WordPress.

SORSELE KOMMUN
SUORSÁN TJEÄLDDIE

Anmälan

senast fredag den 8 mars till
Niklas Sandqvist på Vildmarksdata.
E-post: niklas@vildmarksdata.se
eller tel 0952-53932

