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ONS VOORDELEN

JL GESTIONs.a 

Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

PROGRAMMA

VOORAFGAANDE VEREISTE
De vorming “Internet - Beginners” 
gevolgd hebben
OF
Het milieu Internet kennen

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer bekwaam zijn:
- Zijn site op de 1ste bladzijde 
instellen van een motor
- De werking onderzoek motoren 
begrijpen
- Alle bladzijdes van zijn site laten 
indexeren
- Een  keuze strateg

RANKING BEGINNERS

ESSENTIËLE BEGRIPPEN VAN
REFERENCEMENT
- Hoe alle pagina’s van zijn 
site laten indexeren

- PageRank en TrustRank
- Het sandbox effect begrijpen 
- De actualiteit van het 
referencement

REFERENCEMENT OPTIMALISEREN
- Goede pagina titels kiezen
- De inhoud van de pagina’s 
optimaliseren

- De interne en externe koppeling 
  optimaliseren
- De factoren ontduiken die het 
  referencement blokkeren (Flash,
  frames, sessies, AJAX, enz.)
- Optimaliseren voor het 
universele onderzoek 

(Google Universal Search)

EFFICIËNTE METHODOLOGIE
- DE CASE STUDYS: Sites 
van deelnemers

- Antwoorden op de vragen 
verzonden per mail

- De werktuigen van 
Google Webmaster 

  Tools kunnen beheren
- Long Tail: verklaringen en 
optimaliseringadviezen

DUUR & PRIJZEN
1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 250,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 375,00 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 450,00 €

mailto:info@dweb.be
http://www.dweb.be

