
SEO Masterclass 
Bli SEO-expert!

Välkommen till en två-dagars masterclass i sökmotoroptimering, annars 
kallad ”SEO”. Under denna kurs kommer du att lära dig de nödvändiga 
färdigheterna som krävs för att förbättra sökmotorns synlighet på dina 
webbplatser.

Med uppföljande praktiska övningar, djupgående teknisk analys och de mest 
uppdaterade beprövade SEO-strategierna som finns, är vår SEO Masterclass 
allt du behöver för att bygga ett starkare och mer framgångsrikt onlinemärke.

Din kursinstruktör har mer än 10 års erfarenhet av att göra SEO på ett brett 
spektrum av webbplatser som spänner över flera branscher och länder.

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.

FINNS SOM DISTANSKURS

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

2 dagar (kl 09:00-16:00)

Totalt pris 50 000 SEK exkl. moms (8 333 SEK/person exkl. moms vid 6 deltagare) 

(Priset gäller för upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka för flera personer hör av er för en offert)

Vi bokar konferenslokal enligt era önskemål ink frukost, lunch & fika via vår partner.

Om ni vill ta kursen via vår distanslösning eller i er företagslokal får ni 5 000 SEK i rabatt per 

kursdag. Hör då av er till oss på boka@zocom.se.

Tidsbokningen för kursen planerar vi tillsammans med kurslärare och er, vi ringer upp er 

inom 24 timmar efter vi mottagit ert köp av kursen.



• SEO-grunder och viktig terminologi
• Sökordsundersökning
• Tekniska faktorer | On-Page SEO
• Sidhastighetsoptimering
• Webbplatsindex i djup 
• Länkbyggnad djupgående 
• Lokal SEO 
• Negativ SEO  
• Komplett SEO-granskning   
• Mät trafik med Google Analytics 

Kursupplägg

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till Marknadsansvariga, PR-ansvariga Webbredaktörer, 
Kommunikatörer, Skribenter, Webmasters/webbansvariga, Contentansvariga, 
Content Managers, Marknadskommunikatörer.

Kursmål
Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha:

- Lär dig steg för steg om on-page och off-side SEO.
- Hur man använder 20+ verktyg och tillägg.
- Hur man utför effektiv sökordsundersökning.
- Hur du utför SEO-webbplatsrevisioner.
- Hur du analyserar dina SEO-ansträngningar med Google Analytics.



Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Frukost   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Kaffe   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser



 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser


