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Въведение 

Уважаеми администратор на Office 365,  

Благодарим ви за вашата непрекъсната употреба на Office 365 Education. Благодарение 

на това, че закупихте Office за вашия факултет и служители, вашите студенти имат право 

на Office 365 ProPlus без допълнителни разходи. Ние също така предприехме стъпки, за 

да улесним осигуряването на това предимство на вашите студенти. 

Студентите, които имат имейл адрес от вашето училищно заведение, ще могат да се 

регистрират и използват услугите на Office 365, включително Office 365 ProPlus и 

OneDrive за бизнес. След регистрация, студентите ще могат да започнат да използват 

незабавно всички функции на Office. Като ценен клиент, който вече използва услугите 

на Office 365 Education, вие разполагате с пълен контрол върху управлението на вашите 

услуги по начин, който е най-добър за вас и за вашето учебно заведение и вече 

разполагате с някои допълнителни функции за това как студентите могат да получат 

достъп до техните услуги, и по-специално, Office 365 ProPlus. За повече информация 

относно процеса на самостоятелна регистрация на студентите и съответните сценарии, 

моля вижте следните Често задавани въпроси.   

Ние създадохме този Наръчник за промотиране на предимството на Office 365 

ProPlus  и персонализирани рекламни материали, за да ви помогнем да 

разпространите новината във вашето учебно заведение, че студентите могат да получат 

Office безплатно и да насърчим успешното възприемане и използване на тези услуги от 

вашите студенти.  

Тази комбинация от цифрови комуникации ще ви помогне да: 

 Съобщите за наличността на Office 365 ProPlus без допълнителни разходи за студентите. 

 Съобщите предимствата на тези нови налични инструменти.  

 Информирате студентите относно това как да получат достъп до и да инсталират Office 

365 ProPlus.  

 Насърчите обща информираност и използване на тези услуги.  

Този наръчник ще ви помогне да създадете комуникационен план, който отговаря на 

нуждите на вашето учебно заведение. Също така, не забравяйте да прегледате нашата 

Страница с ресурси за Office 365 за широк набор от лесно персонализирани имейли, уеб 

банери, печатни материали и много повече, за да ви помогнат да изпратите ясно 

съобщения до всички студенти в целия кампус.  

Ние се ангажираме да ви помогнем да направите Office 365 и предимството на Office 

365 ProPlus страхотен успех във вашия кампус.  

 

Благодарим ви,  

https://support.office.com/Article/Student-Advantage-Friction-Free-Technical-FAQ-7fb1b2f9-94c2-4cbb-b01e-a6eca34261d6?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_MakeItEasy
http://www.teacher.bg/office365/
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Екипът на Microsoft Office 365 за обучение 

Използване на този наръчник и рекламните материали за Office 365 

За да ви помогнем да подготвите вашите студенти да се възползват от безплатните услуги на 

Office 365 ProPlus, ние сме структурирали този наръчник като последователен комуникационен 

план. Чувствайте се свободни да следвате този план или да персонализирате времевите рамки и 

резултатите, за да отговарят на нуждите на вашето учебно заведение.  

За да улесним максимално вашите усилия за промотиране, ние сме предоставили различни 

рекламни материали, които можете да изтеглите от Страницата с ресурси за Office 365. Ще 

откриете съобщения и уеб банери, както и печатни материали, които да разпространявате в 

учебното заведение, включително флайери, постери и дори предложения за публикации в 

социалните мрежи. Ние също така създадохме и целева страница за студенти, където те могат да 

получат достъп до инструкции за инсталация и да научат повече за Office 365 ProPlus. 

Всички тези материали имат за цел ясно да разяснят какво представлява Office 365 и 

предимството за студентите да го получат без допълнителни разходи, как да получат достъп до 

услугите му и техните предимства. Всеки шаблон може да бъде персонализиран с логото на 

вашето училище и всякаква необходима информация за вход.  

http://www.teacher.bg/office365/
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Въпреки че тези материали са идеални за съобщаване на наличността на Office ProPlus, те могат 

също така да се използват през цялата учебна година за насърчаване на информираността и 

използването. 

Комуникационна времева линия 

Тази примерна времева линия ще предостави на вашето учебно заведение отправна точка за 

създаване на комуникационна стратегия и график, както и предложения за това как, кога и къде 

най-добре можете да използвате наличните материали.  

Първа стъпка: Изградете екип и времева линия 

Сформирането на екип и създаването на подробен план за промотиране може да ви помогне да 

постигнете по-висок процент на възприемане на Office 365 ProPlus. В допълнение, следването на 

една ефективна рекламна кампания може да ви помогне да насърчите активното използване и 

да подсилите предимствата, които вашето учебно заведение предоставя на студентите си.  

 Обадете се на подходящи колеги от отделите по маркетинг, комуникации, графики, уеб 

дизайн и/или IT във вашето учебно заведение, за да подпомогнат този проект. 

 Използвайте този наръчник, за да определите времева линия с етапи и резултати, които 

са подходящи за нуждите на вашето учебно заведение.  

 Назначете подходящи задължения и отговорности на всеки член от екипа.  

Втора стъпка: Персонализиране на рекламните материали 

Страницата с ресурси за Office 365 съдържа персонализирани рекламни материали за 

разпространение сред вашите студенти и преподаватели. Изберете материалите, които ще бъдат 

най-полезни във вашето учебно заведение и не забравяйте да помислите как това съдържание 

може да бъде включено в съществуващи ресурси като ресурсни пакети, наръчници за 

ориентация или студентски публикации. Би било чудесно да информирате родителите и 

студентите в приветствения пакет и преди да се върнат за академичната година, няма нужда да 

закупуват Office, тъй като вече могат да го получат от вашето учебно заведение безплатно. 

Също така не забравяйте, че другите отдели в учебното заведение като общежития, 

академични отдели, екипи за ориентация и др. също трябва да съобщават за наличието 

на безплатен Office за студентите. 

Трета стъпка: Обучете училищни последователи 

Свържете се със студентските ръководители и преподаватели, за да ви помогнат да промотирате 

и насърчите използването на Office 365 без допълнителни разходи за студентите.  

 Изпратете по-рано имейл съобщенията, предоставени на Страницата с ресурси за Office 

365 на тази група, за да обучите последователи относно това как студентите могат да 

получат Office безплатно, как ще се използва в училищното заведение и с какво може да 

допринесе за живота в кампуса.  

http://www.teacher.bg/office365/
http://www.teacher.bg/office365/
http://www.teacher.bg/office365/
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 Осведомете вашите последователи как смятате да промотирате в кампуса.  

 Убедете ги да предадат тази информация на техните връстници или студенти и да 

насърчат други да инсталират безплатно Office.  

Четвърта стъпка: Започнете обширна комуникация в училище 

Разпространете всички рекламни материали, избрани в стъпка две. Това ще генерира интерес и 

осигурете на студентите необходимата информация за достъп и използване на тяхната 

безплатна услуга на Office. Усилията за промотиране с широк обхват ще помогнат за 

увеличаване на процента за първоначално приемане и нивата на използване. 

 Имейл шаблони могат да бъдат изпратени на основните имейл адреси на вашите 

студенти, за да ги алармирате за това предимство. 

 Уеб банери могат да бъдат разпространени в цялата мрежа на вашето учебно заведение.  

 Съобщения и публикации в социалните мрежи могат да се използват в съществуващи 

студентски комуникации, включително студентски вестници, бюлетини, комуникации в 

отдели или училищни бюлетини.  

 Студентските групи могат да бъдат привлечени да раздават флайери, които промотират 

наличността на безплатен Office за студенти. Тези флаери могат да бъда разпространени 

и в пощенските кутии на училището.  

 Нищо друго не привлича вниманието така, както поставянето на плакати на всяка 

училищна дъска за съобщения и в райони с голям поток на хора. Поставете ги на дъските 

за съобщения в общежития, в студентския съюз и в залите на всяка учебна сграда.  

 Студентите могат да инсталират чрез един лесен процес, както и да намерят повече 

информация относно предимствата и ресурсите на Office 365. Съветваме ви да насочвате 

всички студенти към този сайт.  

 

Контролен списък на ресурсите 

Цяла библиотека с рекламни материали, достъпни за изтегляне от Страница с  ресурси. Не се 

колебайте да изберете материалите, които ще паснат най-добре за вашето учебно заведение.  

Всички тези файлове са предназначени да бъдат лесно персонализирани с ваша собствена 

програма, логота, информация за вход в Office 365 и други съобщения.  

Списък на комплекта от рекламни ресурси за студенти (www.teacher.bg/office365) 

 Шаблони за имейл 

 Уеб банери 

 Постери 

 Реклами 

 Публикация в блог 

 Публикации в социални медии (напр.: туитове) 

http://www.teacher.bg/office365/
http://www.teacher.bg/office365/
http://www.teacher.bg/office365/

