A HTML, CSS és PHP kódolás alapjai
Online tananyagokból, oktatóvideókból és 2 tantermi napból álló képzés
Leckék kiküldése: 2020.10.01
Tantermi napok*: október 6. és 13.

A tantermi napok* helyszíne a
Forum Média Kiadó lesz.

*Kiadónk folyamatosan figyelemmel kíséri koronavírusjárvány magyarországi helyzetét és a Kormány
rendezvények tartásával kapcsolatos intézkedéseit.
Amennyiben a Kormány döntésének megfelelően a
tervezett napokon élő rendezvény, úgy a tantermi napokat
elhalasztjuk!

Ízelítő a képzés témáiból:











Alapszintű webspecifikus hálózati ismeretek:
kliens-szerver kommunikáció, fontosabb portok,
protokoll, az URL felépítése
A Visual Studio Code kódszerkesztő program
gyorsbillentyűinek, felületének, és hasznos
kiegészítőinek bemutatása
Audio/videó, és egyéb multimédiás tartalmak
beágyazási lehetőségei. A multimédiás tartalmak
tulajdonságai. Iframe-ek
Media query – a responsive webdesign alapjai
A box model. A content-padding-border-margin
négyes, mint a honlapok építőelemeinek fő
tulajdonságai
Háttérformázások. A különböző színek,
színátmenetek és képek beállítása az elemek
háttereként
Adatbáziskezelő szoftverek megimerése, MySQL
Adatbázis műveletek
PHP függvények
PHP szintaktika

Korsós Dávid
szoftver- és webfejlesztő szakember

Részvételi díj: 99.900 Ft+áfa/fő
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
Csoportos jelentkezési akció*:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%, 3 fő
esetén 10%, 4 vagy annál több jelentkező esetén 15% kedvezményt
biztosítunk a részvételi díjból.
10% mikrokedvezmény*
Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek
10% kedvezmény. Ehhez a megrendelés során a MIKRO10
kuponkódot kell megadnia.
FAM tagoknak 20% kedvezmény!
A Fórum Akadémia Membership tagoknak 20% kedvezményt
biztosítunk a részvétei díjból! További részletekéért látogassa meg a
www.forumakademia.hu weboldalt!
*A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a
jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.
Részvételi feltételek

Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk
vissza. A képzés előtti 28. napig történő írásbeli lemondás esetén nem
számítunk fel lemondási díjat. A képzés kezdete előtti 15. napig
írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel
technikai költségként. Ez utáni lemondás vagy meg nem jelenés
esetén a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a jelentkező nem
tud megjelenni, lehetősége van maga helyett más résztvevőt küldeni.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés
esetén a képzés elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a
résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a
változtatás jogát fenntartja.

Részletes tematikát a https://www.forum-media.hu/
oldalon talál.

Igen,

fővel jelentkezem A HTML, CSS és PHP kódolás alapjai c. képzésre.
(897903)

Jelentkezési lap (A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!):
*Cég neve, címe
*Cég adószáma, fő tevékenysége

*Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
Dátum

Aláírás

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és
postacímemet a Forum Média Kiadó Kft.
promóciós anyagok küldése céljából kezelje,
hogy engem általánosan, vagy számomra
személyre
szabottan
tájékoztasson
a
kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól,
eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy
adataimat a Forum Média Kiadó Kft. a GDPR
(EU 2016/679. sz. rendelete), valamint
vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján
kezeli.
Kijelentem,
hogy
önkéntes
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és
így
a
promóciós
anyagról
bármikor
leiratkozhatom emailben a forum-media@forummedia.hu e-mail címen, telefonon a (1) 2732090-es elérhetőségen, vagy postai úton, a
1139 Budapest, Váci út 91. címre küldött
levélben.
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