Jouw WordPress-website optimaliseren
Heb je al een basiscursus achter de rug en wil je de nieuwe
mogelijkheden van dit populaire open source content
management systeem leren kennen? Dan is
deze vervolmakingscursus geschikt voor jou.
Je leert WordPress thema’s aanpassen en een nieuw thema
ontwikkelen, e-mail en sociale media integreren in je website,
backups maken, je WordPress website beveiligen en de
gebruikssnelheid optimaliseren.
Kortom, je leert al het nodige om jouw website naar een
volgend niveau van professionaliteit te tillen.

Info
Gent
Gevorderd
Prijs vanaf 430,00 (excl.
BTW)

education.contact
education.contact url
078/15 00 55
info@nxt-pro.be

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Gent

overdag

12/12/2022

Prijs
€430,00

Programma
Werken met eigen thema’s
De bestaande thema’s aanpassen
Email integratie
Social media integratie
Het beveiligen van de WordPress website
Backup & restore
Gebruikerssnelheid van de WordPress website
Woocommerce-integratie
Met een opleiding WordPress voor gevorderden ontdek je wat je nodig hebt om jouw website of
blog nog professioneler te maken.

Voor wie
De cursus WordPress voor gevorderden is bedoeldvoor elke zaakvoerder , zelfstandige of KMO
medewerker die het volledige beheer van de eigen WordPress website in handen wil nemen en de
website correct wil gebruiken als de ideale online marketingtool.

Over het beroep
Na het volgen van de WordPress cursus voor gevorderden zal je in staat zijn om:
een volledige WordPress-site te beheren
ervoor te zorgen dat de website veilig en geoptimaliseerd is en blijft
verschillende online platformen (facebook , mailchimp, …) te koppelen aan de WordPress-website

Materiaal en extra kosten
Deze WordPress opleiding is BYOD : Bring your own device. Cursisten worden geacht hun eigen laptop
mee te brengen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen MAC of Windows. Kort voor de start van de
opleiding, word je hierover verder geïnformeerd.
De cursist dient eigenaar of beheerder te zijn van een reeds bestaande WordPress website.
In deze opleiding is catering inbegrepen: je wordt onthaald met een drankje, en ook tijdens de pauze kan
je een drankje verbruiken. ‘s Middags is een broodjeslunch voorzien.

