
HTML version Tekstversion

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Lær at bruge WordPressLær at bruge WordPress
Brug fem formiddage hjemmefra på at lære og træne

brugen af Word Press - verdens mest udbredte
hjemmesideprogram - så du kan lave din egen

professionelle hjemmeside. 

På dette online-kursus får du stillet test-site til
rådighed, så du kan få en hands-on indføring i de

redskaber, du skal bruge. Det foregår den 4, 6, 12, 18 og
20. marts kl. 10-11.

TILMELD dig HERTILMELD dig HER

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475044714647504070494B59%23%2523WebVersion%2523%2523
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/laer-wordpress-verdens-mest-udbredte-hjemmesideprogram


Karen Løth Larsen

Feedback der virkerFeedback der virker

Feedback fungerer kun, hvis modtageren rent faktisk
formår at forholde sig til den. Men hvordan gør man
det? Og hvordan får man som freelancer brugbar
feedback fra redaktører, konkolleger og andre?

Underviserne Lis Lyngbjerg og Lene Rimestad giver dig
den nyeste viden om feedback, der virker, på dette
heldagskursus 11. marts i København.

TILMELD dig HERTILMELD dig HER

To-dages-kursus To-dages-kursus ‧ Aarhus og København Aarhus og København

Hands on SEO-workshop forHands on SEO-workshop for
nybegynderenybegyndere
Dukker dine ydelser op på første side i søgeresultaterne – eller er din
hjemmeside blot endnu ’et godt gemt lig’ på Google?! Lær SEO og få
liv og \ere kunder på Google. To-dages-kurset ]nder sted 16. og 30.
marts i Aarhus samt 29. april og 13. maj i København.

TILMELD dig kurset  i  AARHUSTILMELD dig kurset  i  AARHUS

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475044714647504070494B59%23%2523FacebookLink%2523%2523
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/feedback-der-virker
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/hands-seo-workshop-nybegyndere-2
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TILMELD dig kurset  i  KØBENHAVNTILMELD dig kurset  i  KØBENHAVN

Heldagskursus Heldagskursus ‧ Aarhus og København Aarhus og København

Aktindsigt og graverjournalistikAktindsigt og graverjournalistik
Informations journalister Lasse Skov Andersen, SebastianGjerding
og Ulrik Dahlin vil den 11. marts i Aarhus og 27. april i København
fortælle om deres arbejdemed aktindsigt og andre graveredskaber.
Dagen vil være en blanding af gode værktøjer som også vil blive
brugt på øvelser. Kurset bliver også

TILMELD dig kurset  i  AarhusTILMELD dig kurset  i  Aarhus

TILMELD dig kurset  i  KØBENHAVNTILMELD dig kurset  i  KØBENHAVN
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