har hermed fornøjelsen af, at invitere dig
til en eksklusiv workshop om SEO/søgemaskineoptimering
Få svaret på hvad der ligger til grund for, at opnå målet om at
blive nr. 1 på Google og efterfølgende bibeholde sin placering
på den eftertragtede side 1 i søgeresultaterne.

Dato
Torsdag den 27. januar 2011

Få overblik over hvordan din virksomhed kan udnytte de mange muligheder og teknikker i søgemaskinernes store univers.

Sted
København endeligt sted endnu ikke fastlagt

Workshoppen starter ud med en basal introduktion til søgemaskiner,
hvor vi får klarlagt, hvad en søgemaskine egentlig er. Herefter vil vi
kigge på, hvordan søgemaskinerne tænker, og hvilke værktøjer vi skal
bruge for at få deres fulde opmærksomhed. Guldkornene serveres på
et niveau, hvor alle kan være med – uanset erfaring.
Slutteligt kommer du selv til at arbejde med forbedringen af din egen
hjemmeside i forhold til søgemaskinerne.
T3CMS har de sidste mange år arbejdet målrettet med søgemaskineoptimering, og resultatet taler for sig selv:
Webdesign – nr. 1 ud af 33.200.000 resultater
Web Design – nr. 4 ud af 512.000.000 resultater
Webdesigner – nr. 1 ud af 15.500.000 resultater

Tidspunkt
9.30 – 15.00
Program
9.300 – 10.00 Registrering & kaffe
10.00 – 12.00 Foredrag v/ Mads
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.00 Workshop
14.00 – 14.30 Foredrag v/ Mads
14.30 – 15.00 Spørgsmål & slut

1.895,- DKK ex. moms0
pr. deltager0000

Det siger kunderne om vores workshop
”Det er med stor fornøjelse at jeg har stiftet bekendtskab med T3CMS’ ydelser og workshop i forbindelse med SEO – søgemaskineoptimering.
T3CMS har en meget pædagogisk og omfangsrig tilgang til sin undervisning, og formidler dermed på en letforståelig, fængende og interessant
måde. Dette gør deres undervisning meget udbytterig.
Mads er et meget roligt menneske med en let tilgang til smil, og man føler
sig tryg i hans selskab, og dermed i hans undervisning.”

Tilmelding til Jesper på
E-mail: jesper@t3cms.dk
Telefon: 70 25 00 22

