КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАТФОРМАТА 190
STORY MAKERS
190 Story Makers е платформата, която създадохме, за да отдадем заслуженото на
вашите истории, на хората на Generali. Вие пишете нашата история всеки ден със
своята всеотдайност и устрем. Можете да използвате тази платформа, за да качите
историята си, както и да прочетете и да гласувате за историите на своите колеги.
Ето как става това.
Качете своето съдържание
Ще имате възможност да споделите историята си (една история за всеки служител),
като се уверите, че тя съдържа:
•
заглавие
•
съдържание
•
поне 1 снимка*
*Можете да качите до 9 допълнителни снимки, за да обогатите историята си, както и връзка
към видео. Снимките и връзките трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в
мястото за качване в платформата.

Историята трябва да описва преживяване, което сте изпитали лично. Може да е
всичко, което описва вашата принадлежност към Generali: от спомен, който обрисува
вашия личен принос към нашата работа, до забавна история, която представя
вашето усещане като част от Групата, или просто размисли колко е важно за вас да
имате ключова роля в написването на историята на нашата 190-годишна компания.
Тази част от платформата е достъпна на 24 езика, което ще ви помогне да качите
историята си по-бързо. Можете да напишете историята си на английски или на
вашия роден език.
Можете да прегледате своя принос, да го запазите като чернова и да го промените
по-късно или да го публикувате веднага. Не забравяйте, че веднъж публикувано,
съдържанието не може да се редактира!
Прочетете историите
Освен да качите своята история, в специалната част на платформата може да
разгледате и приносите на вашите колеги по света, да ги филтрирате според
филиал и юридическо лице и да ги подредите по дата или да въведете конкретно
име в полето за търсене, ако търсите някого конкретно.
Приносите може да бъдат преведени на английски, което ще позволи на всеки
колега по света да оцени всяка история и да гласува за тези, които предпочита.
Гласувайте и получавайте гласове
Може да гласувате от бутона със сърцето и да харесате повече от една история, но
може да гласувате за всеки участник само веднъж.

След като публикувате историята си, може да изтеглите и персонализирате
електронна картичка, която ще даде повече видимост на вашия принос, и да
поканите колегите си да гласуват за вас.
190 Lions
В края на периода за изпращане 190-те от историите, получили най-много
гласувания, които представят най-добре нашите Purpose, Values и Lifetime Partner
Behaviours, ще бъдат публикувани в общодостъпната част на платформата, за да
бъдат видени от всички.
Ако сте сред 190-те автори, получили най-много гласове, ще станете един от 190
Lions на Generali, ще получите възможност да станете главен герои в
популяризирането на глобалните и локални инициативи, планирани за годишнината
ни и ще изживеете магията на нашата обща среща във Венеция за един незабравим
празник!
За допълнителна информация се обърнете към вашия местен отдел за
комуникация.

