2.995 kr inkl. moms
Lär dig skapa egna mallar
Använder du WordPress och känner dig begränsad med de teman och
utseenden du hittar i WordPress eget bibliotek för gratisteman?
•
•
•
•

Du studerar helt på egen hand, inga tider att passa
Kursen är mycket övningsinriktad och du mailar in dina uppgifter
Alla uppgifter bedöms personligen av läraren
Läraren har arbetat som redigerare på ett av Sveriges största företag

WordPress Sidmallar med Divi
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är Divi?
Hitta och navigera i Divis gränssnitt
Bakgrundsfärger/bilder och filmer
Inställningar för blogg-sidor
Text och bilder
Kontaktformulär
En egen startsida
Sliders

•
•
•
•

Widgets och Biblioteksposter
Inställningar i E-panel
Modulanpassaren
Modulerna Dragspel, Call to Action,
Omdöme, Flikar och Avdelare
• Portfolio
• Bygg en One Page-sida med Divi
• Koppla nyhetsbrevstjänst till Divi
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Deltagare & målgrupp
Det här är kursen för dig som vill kunna skapa
egna utseende på dina WordPress sidor
Mål med kursen
Efter den här kursen kommer du att kunna skapa
mallar med det exakta utseende du eftersträvar.
Förkunskaper
WordPress grund eller liknande.
Kursupplägg
Kurs WordPress grund är upplagd med videofilmer
och övningsuppgifter.

Tillträde till kursen
Du har tillgång till kursen 12 månader extra utöver
själva kurstiden för repetition. Skulle du behöva
längre tid för dina inlämningsuppgifter ordnar vi
det utan problem.
Arbetsformer
Kurs WordPress grund är helt på distans. Kursen
är mycket övningsinriktad och består av olika
inlämningsuppgifter som kommenteras av läraren.
Läraren finns också via mail och du har support
dygnet runt.

Kursinformation

Direkt efter att du har genomför ditt köp och det har godkänts får du tillgång till kursen.
Kursen tar ca 4 veckor om du lägger ner 10-15 timmar per vecka. Dock har du tillgång till kursen
i 12 månader och under hela den tiden har du full support från din lärare.

Kursen kostar 2.995 SEK inkl moms (2.396 SEK exkl moms).
Det finns inga tider att passa utan du gör kursen helt i din egen takt. Allt material finns tillgängligt från början. Så har du mer tid ena veckan kan du arbeta på mer än en annan vecka. Allt upp
till dig.
Kursen är upplagd med videofilmer som du sedan får övningsuppgift till. Övningsuppgiften
skickas in för kommentarer.
Kursen är inte studiemedelsberättigad.
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