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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Asiallinen iltapala: WordPress - katsaus
suosittuun kotisivualustaan

Date: 
Keskiviikko, 19 helmikuu, 2020 - 17:00
WordPress-julkaisujärjestelmä on suosituin alusta niin pienyrityksen verkkosivuille kuin henkilökohtaisille
blogeillekin. Onko suosiolle katetta? 
Moni miettii saitin perustamista WP:n päälle uudelle yritykselle, yhteisölle tai vaikka blogiksi itselleen.
Asiallisessa iltapalassa tutustutaan WP:hen erityisesti pienen yrityksen ratkaisuna.

Miten perustetaan saitti?
Miten teen tai teetän oman erottuvan visuaalisen tyylin ja sujuvan käyttöliittymän - myös mobiiliin?
Miten integroin saittiin kaikki bisneksen tarvittavat palvelut? Onko jotain sudenkuoppia?
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Mitä ylläpito edellyttää?

Luodaan peruskatsaus nykytilanteeseen WP:stä kiinnostuneille ja keskustellaan aiheesta. Asiasta kertoo
Sivuseppä Mikko Mörö - WP-konsultti ja asiantuntija. Mikko on  myös Pitkyn nettisaittivastaava (Pitky on tosin
vielä jonkin aikaa Drupalissa).

Tapahtumapaikka ja ilmoittautuminen
Tapahtuma järjestetään Työhuone Kulman tiloissa Tampereella osoitteessa Itsenäysyydenkatu 23 (katutason
liiketila).

Asialliselle iltapalalle on varattu aikaa parisen tuntia, käytetään se hyödyksi tarpeen mukaan.
Tapahtuma on avoin kaikille.
Tilaisuuteen mahtuu 14 osallistujaa, ilmoittaudu mukaan Register-välilehdeltä.
Ilmoittautumiset 17.2.2020 mennessä.

Lisätietoja antaa: Mikko Mörö / 0407392413 / mikko@sivuseppa.fi

www.tyohuonekulma.fi

 
Lokaatio: 
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Registration starts: 
Tiistai, 28 tammikuu, 2020 - 10:30
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2020 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

RT @TraficomFinland: Yli puolet Suomen yrityksistä
on yksinyrittäjiä ja näin vastuussa myös yrityksen
kyberturvasta. ❔ Mitkä ovat ylei…
https://t.co/LIgSjFu35T

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Webinaaritallenne: Kehittämisen
ihannetila ✅ Jäsenet voivat katsoa tallenteen
kirjautumalla nettisivustollemme ✅ M…
https://t.co/2ibW2YLRPh

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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