
 

 

 

 

 

 

Tid  

Torsdag den 9. maj + torsdag den 23. maj 

Kl. 10 – 16 

 
SEO-workshoppen afholdes over to dage med 
14 dages mellemrum, så du på dag 2 får 
håndholdt supervision! 

 

Sted   

Fyn 

 

Målgruppe  

Kurset er for brugere af WordPress-sider og 
målrettet webmasters, administratorer, 
webskribenter, kommunikations - og PR-
medarbejdere, som har et ønske om at opnå 
mere synlighed på Google og dermed nå ud 
til en større målgruppe. 
 

Underviser 
Helle-Monika Hobbs, www.seobitch.dk 
 

Pris  

Medlem Ligeværd Kr. 2.895                                               

inkl. forplejning og kursusmateriale. Pris ikke 

medlemmer kr. 3.495. 

Beløbet er ikke momspligtigt. 

 

Tilmelding  

Via hjemmesiden på 

https://www.ligevaerd.dk/kurser-og-

konferencer/ eller til:  tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse på 

deltager(e) 

 

Vilkår   
Tilmelding er bindende mindre end 4 uger før 

kursusstart.   

 

Hands-on SEO for begyndere 
Hvorfor SEO? 

 
Fordi det sikreste sted at gemme et lig er på 

side to på Google! 
Har du prøvet at google ”STU” på søgemaskinen? Eller måske 

”tilbud til udsatte unge”? Hvor dukker du op med DIT tilbud? 

 

Når dit budskab frem, til dem du vil nå? 

Hvis du er som de fleste, der administrerer eller laver indhold til 
en hjemmeside, kender du ikke de tricks, der får DINE ydelser og 
tilbud placeret på side et i Googles søgeresultater. Det koster 
tilmeldinger for dig og bevirker, at mange – både forældre og 
unge – som søger netop det, du tilbyder, ikke finder det. 
 

Vil du lære at få budskabet frem og gøre 
hjemmesiden synlig på Google? 
 
På Hands-on SEO-workshoppen bliver du klædt på med alle de 
vigtigste færdigheder indenfor søgemaskineoptimering 
 
Du lærer bl.a.: 

• Hvordan Google ”tænker” og fungerer ift. at præsentere din 
virksomhed/organisation i søgeresultaterne 

• Hvad søgeord betyder i praksis, og hvordan du finder frem til 
de søgeord og emner, der gør en forskel for din online 
synlighed, kundetilgang og omsætning 

• Hvad Title Tags, Meta Descriptions, H-tags og Alt-tags er, og 
hvordan du laver dem, så de virker i Googles søgeresultater 

• Hvordan du opbygger og skriver gode SEO-tekster, som skaber 
synlighed og trafik til din hjemmeside 

• Vigtigheden af load time, mobilvenlighed samt andet teknisk 

• Hvad linkbuilding betyder for din hjemmesides synlighed – og 
hvordan du skaffer de gode links 

• Hvordan du kan holde øje med dine placeringer på Google – 
og følge med i, hvor mange besøg din hjemmeside får 
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