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WordPress specialist – 4 dgr 
 
 
WordPress är en av världens populäraste publiceringssystem som ofta används för att skapa 
bloggar men även för webbplatser. Med WordPress kan man enkelt lägga till texter, bilder, 
länkar och annat innehåll till sin webbplats. Programmet WordPress är Open Source, alltså 
helt kostnadsfritt. Du får en helhetsbild om hur du kan använda WordPress på bästa möjliga 
sätt. Hur du kan använda dig av social media för att sprida ditt budskap ännu mer. Du lär dig 
hur du retuscherar och lägger upp snygga bilder i WordPress och hur du kodar dina egna 
mallar och interaktivitet.  

     
 

Kurser som ingår: 

• WordPress steg 1 
• WordPress steg 2 
• WordPress producent 
• Sociala Medier  

	

WordPress steg 1 
 
 
Målgrupp:  Kursen förbereder dig med ett helhetskoncept och grunderna inom 
WordPress. Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med produktion av hemsidor och 
skapa kreativa webblösningar.  
 
 
Syfte:  Lär dig skapa professionella hemsidor för dina uppdrag. Kursen är fylld av 
spännande moment och kreativa övningar 
 
 
Kursinnehåll: 

Intro till Wordpress 
Installation av Wordpress 
Administrationsverktyget 
Skapa sidor och inlägg 
Hämta och installera teman 

Hämta och installera plug-ins 
Serveruppgifter/ databasuppgifter 
Uppgradera Wordpress 
Göra backup på Wordpress  

 
 

Datum se 
schema på 
hemsidan 

 
 Längd: 1 dag 

Tid: 09:00-16:00 
Pris: 4.995kr 

 
exkl moms 
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WordPress steg 2 
 
 
Målgrupp:  Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med produktion av hemsidor och skapa kreativa 
webblösningar. För dig som vill ta dig vidare med WordPress och lära dig att bygga egna teman och 
egna mallar. Förkunskaper i WordPress steg 1 är en fördel 
 
 
Syfte:  Lär dig skapa professionella hemsidor för dina uppdrag. Kursen är fylld av 
spännande moment och kreativa övningar 
 
 
Kursinnehåll: 

Användarhantering i Wordpress 
Genomgång av filer som används i teman 
Sökmotorsoptimering 
Bildgallerier 
Inkoppling av externa tjänster,  

    som  Facebook, Twitter m.m 

 
Bildhantering 
Arbeta med teman 
Sidmallar i teman 
Formulärhantering 

 

	

	

WordPress producer 
 
 

Målgrupp:  Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med produktion av hemsidor och skapar 
kreativa webblösningar. För dig som vill ta dig vidare med WordPress och lära dig att bygga egna 
teman och egna mallar. Förkunskaper i WordPress steg 1 är en fördel. 
 
Syfte: Lär dig skapa professionella hemsidor för dina uppdrag. Kursen är fylld av 
spännande moment och kreativa övningar. Mängder av kreativa "tips o trix"...	

Kursinnehåll  

Strukturen av en Wordpressmall 
Vitala funktioner i Wordpress (loop m.m.) 
Exempel på mallar för Wordpress 
Effektivt arbetssätt för mallskapande 

 

 Bildhantering  
 Sidmallar 
 Kort genomgång av CSS/HTML 
 Custom Post Types 
 Sökmotorsoptimering 

Datum se 
schema på 
hemsidan 

 
 

Längd: 1 dag 
Tid: 09:00-

16:00 
Pris: 5.495kr  

exkl moms 

 

	

 
Datum se 

schema på 
hemsidan 

 
Längd: 1 dag 

Tid: 09:00-
16:00 

Pris: 5.995kr  
exkl moms 
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Sociala Medier  

	

Målgrupp:  Lär dig hur du framgångsrikt kan marknadsföra dig själv och ditt företag på Facebook, 
Twitter och på andra sociala nätverk. Få fler besökare, kunder och affärer och samtidigt 
kostnadseffektivt både etablera och sprida dig i dessa sociala marknadsföringskanaler 
 
 
Syfte:  Lär dig skapa professionella nätverk och marknadsföra dig. Kursen är fylld av spännande 
moment och kreativa övningar 
 
 
 
Kursinnehåll: 

• Hörnstenar i sociala medier och marknadsföring på internet  
• Sökoptimering och vad det betyder i sociala medier  
• Målsättning och målgrupp i sociala medier  

 
 
 
Integrering av din befintliga webbnärvaro:  

• Optimering  
• Shareability  
• E-postmarknadsföring  
• Google Analytics 
• Google Ads  
• Facebook Annonsering  
• Social Buttons  

 
 
 
Facebook:  

• Sidor , hur o varför 
• Annonser – olika annonsformat osv 
• Grupper och Events  
• Hur du kan använda Facebook Insights, Facebook Connect och Open-Graph  

 
 

Twitter:  
• Twitter – när och varför? 
• Kundsupport 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum se 
schema på 
hemsidan 

 
Längd: 1 dag 

Tid: 09:00-16:00 
Pris: 4.995kr  

exkl moms 

 

	



	

Kontakt:    info@infomediatech.com   -    0707-10 90 00  
www.infomediatech.com  -  Baltzarsgatan 37 – Malmö 

 
	

Blogga:  
• Blogga – när och varför? 
• Hur gör du? – Wordpress osv 
• Fördelar/Nackdelar 
• Marknadsföringssyfte – skapa intresse. 
• Bygga upp trovärdighet och varumärke 
• FAQ – Svara på frågor 

 
 

YouTube:  
• YouTube – när och varför? 
• Viral marknadsföring 

 
 
Instagram : 
 

• Visuell marknadsföring 
• Hur när och varför 

	
	

	

WordPress specialist paketet 18.980kr / 4 dagar 

Ordinariepris: 21.880 för enstaka kurser / 4 dagar 

 

 

Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Vi jobbar med våra grafiska kurser  
i macmiljö, internet finns tillgängligt för alla under kurserna 

 
Kursmaterial och diplom ingår också i samtliga kurser 

Alla priser exklusive moms 

 

Anmäl dig direkt på hemsidan 

och du har 5% rabatt 
	

 

 

Alla kurser kan även skräddarsys för just ert företags behov och önskemål 


