InformÃ tica i noves tecnologies

POSICIONAMENT SEO I OPTIMITZACIó ONLINE
Descripció
OBJECTIUS DEL CURS

El SEO és una de les tècniques més valorades en el món digital i una especialitat que està guanyant posicions en el món laboral. Aquest curs està
dirigit a totes aquelles persones que vulguin aprofundir en les tècniques SEO per millorar la identitat digital d'una empresa, marca o persona, ja sigui a
nivell professional o personal.

DESTINATARIS

Programa
1. Què és i per què s'ha de desenvolupar un procés SEO.

2. Com establir un procés SEO: fases, criteris, objectius.

3. Com desenvolupar un estudi de paraules clau.

4. Optimització tècnica per una web ?amigable? als cercadors.

5. Optimització de contingut per dirigir la rellevància de la teva web.

6. Millorar la popularitat del teu web amb campanyes d'enllaços.

7. Mesurant els resultats del procés SEO.

Professorat
XEVI SAÑÉ

Màster en Multimèdia a l'escola audiovisual IDEP de Barcelona. Té més de 10 anys d'experiència en desenvolupament Web i s'ha especialitzat en
promoció On-line i optimització SEO (SearchEngineOptimitzation), creant i assessorant projectes Web i campanyes On-line.

Fundador de l'Estudi de desenvolupament Web Estudidigital a Vic del 2004 a 2011.

Fundador de l'Estudi de desenvolupament i posicionament Web "Codibit" a Girona, del 2011 fins a l'actualitat.

Tutor i professor en l'àmbit de les TIC.

Metodologia
Un ordinador per assistent

Programes d'avantguarda

Possibilitat de pràctiques il·limitades

Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Ràpida assimilació en un temps mínim

Professorat amb àmplia experiència docent

Dates/horaris
Grup de tardes. 29 de març

Durada: 9 hores

(divendres, de 17 a 20 h)

Lloc
A les nostres aules del C/Sèquia, 11 - 2a planta - 17001 Girona

