ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 190 STORY MAKERS
Δημιουργήσαμε την πλατφόρμα 190 Story Makers για να τιμήσουμε τις ιστορίες των
ανθρώπων της Generali, δηλαδή τις δικές σας ιστορίες. Εσείς είστε αυτοί που γράφετε την
ιστορία μας καθημερινά χάρη στην αφοσίωση και στο πάθος σας. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτήν την πλατφόρμα για να ανεβάσετε την ιστορία σας, αλλά και να
διαβάσετε και να ψηφίσετε τις ιστορίες των συναδέλφων σας.
Δείτε πώς λειτουργεί.
Ανεβάστε το περιεχόμενό σας
Θα έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε την ιστορία σας (μία ανά εργαζόμενο), αν φροντίσετε
να περιέχει:
•
τίτλο
•
κείμενο
•
τουλάχιστον 1 φωτογραφία*
*Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 9 επιπλέον φωτογραφίες για να εμπλουτίσετε την ιστορία σας, καθώς και
έναν σύνδεσμο για βίντεο. Οι φωτογραφίες και οι σύνδεσμοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές
προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην περιοχή μεταφόρτωσης της πλατφόρμας.

Η ιστορία θα πρέπει να περιγράφει κάποια προσωπική εμπειρία που βιώσατε οι ίδιοι.
Μπορεί να είναι οτιδήποτε εκφράζει τη θέση σας στη Generali: από μια ανάμνηση που
περιγράφει την προσωπική σας συνεισφορά στον τρόπο με τον οποίο πράττουμε, μια
σύντομη ιστορία που αντιπροσωπεύει το πώς αισθάνεστε που είστε μέρος του Ομίλου ή
απλώς μια σκέψη του τι σημαίνει για εσάς να παίζετε βασικό ρόλο στην ιστορία της
εταιρείας μας, που έκλεισε τα 190 χρόνια ύπαρξης.
Η ειδική ενότητα της πλατφόρμας είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες, ώστε να είναι ακόμα πιο
εύκολο για εσάς να ανεβάσετε την ιστορία σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μια ιστορία
γραμμένη στα αγγλικά ή στη δική σας γλώσσα.
Θα μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση της συνεισφοράς σας, να την αποθηκεύσετε ως
πρόχειρο και να την τροποποιήσετε αργότερα ή να τη δημοσιεύσετε αμέσως. Έχετε
υπόψη ότι δεν θα μπορείτε να αναθεωρήσετε το περιεχόμενο μετά τη δημοσίευση!
Διαβάστε τις ιστορίες
Εκτός από τη μεταφόρτωση της ιστορίας σας, στην ειδική περιοχή της πλατφόρμας
μπορείτε να δείτε τις συνεισφορές των συναδέλφων σας από όλον τον κόσμο, να τις
φιλτράρετε κατά Επιχειρηματική μονάδα και Νομική οντότητα και να τις ταξινομήσετε κατά
ημερομηνία. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε ένα συγκεκριμένο όνομα στη γραμμή
αναζήτησης, στην περίπτωση που αναζητάτε κάποιον συγκεκριμένα.
Οι συνεισφορές μπορούν να μεταφραστούν στα αγγλικά για να έχουν όλοι οι συνάδελφοί
σας ανά τον κόσμο την ευκαιρία να απολαύσουν κάθε ιστορία και να ψηφίσουν αυτές που
προτιμούν.

Ψηφίστε και λάβετε ψήφους
Μπορείτε να ψηφίσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί με την καρδιά και να εκφράσετε την
προτίμησή σας για περισσότερες από μία ιστορίες, αλλά μπορείτε να ψηφίσετε κάθε
συνεισφορά μόνο μία φορά.
Μετά τη δημοσίευση της δικής σας ιστορίας, μπορείτε να κατεβάσετε μια προσαρμόσιμη
ηλεκτρονική κάρτα για να βελτιώσετε την προβολή της συνεισφοράς σας και να
προσκαλέσετε τους συναδέλφους σας να σας ψηφίσουν.
190 Lions
Στο τέλος της περιόδου υποβολής, από τις ιστορίες που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους
θα επιλέξουμε τις 190 που εκφράζουν καλύτερα τα: Purpose, Values και Lifetime Partner
Behaviours και θα τις δημοσιεύσουμε στη δημόσια περιοχή της πλατφόρμας για να τις δει
όλος ο κόσμος.
Εάν είστε μεταξύ των 190 δημιουργών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, θα γίνετε
ένα από τα 190 Lions της Generali, θα έχετε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσετε στην
προσπάθεια βελτίωσης της προβολής των διεθνών και τοπικών πρωτοβουλιών για την
επέτειό μας και θα ζήσετε τη μαγεία της συνάντησης στη Βενετία για μια γιορτή που θα
σας μείνει αξέχαστη!
Αν χρειαστείτε πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοπική ομάδα επικοινωνίας.

