STRUČNÁ PŘÍRUČKA K PLATFORMĚ 190 STORY MAKERS
190 Story Makers je platforma, kterou jsme vytvořili k oslavě příběhů vás všech, lidí ze
společnosti Generali. Jste to vy, kdo svým odhodláním a nadšením každý den tvoří naši
historii. V této platformě můžete příběhy nahrávat, číst i hlasovat pro příběhy kolegů.
A jak to celé funguje?
Nahrajte obsah
Každý zaměstnanec se může s ostatními podělit o jeden příběh, který by měl obsahovat:
•
nadpis
•
text
•
alespoň 1 fotografii*
*K obohacení příběhu můžete nahrát až 9 dalších fotografií i odkaz na video. Fotografie i odkazy musí
splňovat technické požadavky popsané na platformě v sekci nahrávání.

Příběh by měl popisovat něco osobního, co jste zažili na vlastní kůži. Může to být cokoliv,
co vyjadřuje Váš vztah ke společnosti Generali: od vzpomínky na Váš osobní příspěvek k
tomu, jak k věcem přistupujeme, až po nějaký veselý příběh, který bude vyjadřovat, jak se
v naší společnosti cítíte. Nebo se jednoduše podělte o to, co pro Vás znamená být
klíčovým hráčem při dalším utváření naší 190leté historie.
Aby bylo nahrávání příběhu ještě snažší, je příslušná část platformy k dispozici ve 24
jazykových mutacích. Můžete vložit příběh psaný v angličtině nebo ve svém rodném
jazyce.
Příspěvek si můžete prohlédnout v náhledu, uložit jej jako návrh k pozdějším úpravám
nebo ho rovnou zveřejnit. Po zveřejnění už ale obsah nebudete moct měnit!
Přečtěte si příběhy
Kromě nahrání vlastního příběhu si ve vyhrazené části platformy můžete prohlížet
příspěvky kolegů z celého světa, filtrovat je podle obchodní jednotky nebo právnické
osoby a řadit podle data. Ve vyhledávacím řádku můžete hledat i konkrétní osoby.
Aby mohli příběhy číst všichni kolegové z celého světa a hlasovat pro ty, které je zaujmou,
mohou být příspěvky přeloženy do angličtiny.
Hlasujte a lidé budou hlasovat pro Vás
Hlasovat můžete kliknutím na tlačítko se srdíčkem. Sympatie tak můžete vyjádřit i více
příběhům, pro jednotlivý příspěvek ale můžete hlasovat jen jednou.
Po zveřejnění příběhu si budete moct stáhnout editovatelnou elektronickou kartičku,
abyste svůj příspěvek ještě více zviditelnili a vyzvali kolegy, aby hlasovali pro Vás.
190 Lions

Z příběhů, které dostaly největší množství hlasů, vybereme po ukončení nahrávání
příspěvků 190 těch, které nejlépe vyjadřují naše Purpose, Values a Lifetime Partner
Behaviours, a zveřejníme je ve veřejně přístupné části platformy, aby je mohl vidět celý
svět.
Pokud budete patřit mezi autory 190 vybraných příspěvků, stanete se jedním ze 190 Lions
společnosti Generali, dostanete příležitost hrát významnou úlohu při zviditelňování
celosvětových i místních akcí plánovaných k našemu výročí a při nezapomenutelné oslavě
v Benátkách zažijete kouzlo společného setkání!
Pokud potřebujete další informace, spojte se s Vaším oddělením komunikace.

