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Digital Marketing Kursus  
6 ugers kursus i Randers

Kursus for ledige i SEO, Sociale Medier, Google 

Analytics, Adwords og Wordpress.

3 gode grunde til at vælge FutureCompany:
      18 års erfaring 
      Undervisere fra Erhvervslivet 
      Topscore i evalueringer - 4,9 ud af 5,0

Opstart den 5. marts - 23. april 2018 (ferie i 
påskeugen)
Kurset afholdes i samarbejde med Erhvervsakdemi Dania i 
Randers. 



kursus@futurecompany.dk | København - Middelfart - Aarhus | Tlf. 70 70 23 60 | www.futurecompany.dk

 Digital Marketing strategi:

På kurset i digital marketing 
bliver du i stand til:

• at arbejde strategisk med 
søgemaskineoptimering ift. Goog-
le – både organisk søgemaski-
neoptimering og Google Adwords.
• at lære at analysere og 
effektivisere websites på Goo-
gle ift. virksomhedens markeds-
føringsstrategi og indsats.
• at udarbejde en præsenta-
tion der benyttes til den afslut-
tende eksamen og som vil kunne 
benyttes i den videre jobsøgning 
som dokumentation på dine kom-
petencer.
• arbejde med CMS sy-
stemet WordPress
• at oprette et komplet web-
site med tekst, billeder, grafik, logo 
samt diverse widgets

 Wordpress og nyhedsbreve:

For at få en solid forståelse for 
anvendelsen af de værktøjer 
der hører ind under Digital Mar-
keting får du et kursus i Word-
press. 

Her lærer du at oprette din egen 
hjemmeside i et CMS system 
og få implementeret Analytics, 
Call to Action, Sociale medier, 
nyhedsbreve og SEO- ord og 
begreber (søgemaskineoptim-
ering). 

Et CMS system som f.eks. 
Wordpress er det der benyttes 
ude i virksomhederne i dag. 
Derfor er det en ekstra bonus at 
du får forståelse for at arbejde 
med et website.

 Sociale Medier:  

Du lærer om de mest anvendte 
sociale medier, Facebook, 
Linkedin, Instagram og You-
tube.

Du lærer at bruge dem stra-
tegisk ift. en virksomhed. Både 
når det drejer sig om at få 
skrevet indhold så det bliver 
læst og delt og når det drejer 
sig om betalt annoncering på 
de sociale medie platforme. 

De fleste sociale medie plat-
forme har værktøjer, hvor man 
kan analysere sine indsatsom-
råder og opslag. Dem lærer 
du naturligvis også at forstå 
og bruge i den fremadrettede 
strategi. 

Digital Marketing Kursus i Randers - kurset foregår på erhvervsakade-
miet i Randers!
• Som ledig har du mulighed for at deltage på vores kursus i Randers i Digital Marketing.
• Kurset er et akademifag som afsluttes med en mundtlig eksamen
• Kurset varer 6 uger.
• Du undervises i de begreber og værktøjer der hører til emnet Digital Marketing.
• På kurset får du undervisning i opbygning af et website i Wordpress
• Følgende emner behandles: SEO (søgemaskineoptimering), Google Analytics, Adwords, Sociale 

medier, Wordpress samt det overordnede arbejde med en digital medie strategi.
• Kurset vil kunne bruges som jobsøgning umiddelbart efter de 6 uger. 


