GYORS BEVEZETŐ ÚTMUTATÓ A 190 STORY MAKERS PLATFORM
HASZNÁLATÁHOZ
A190 Story Makers az a platform, amit azért hoztunk létre, hogy megünnepeljük
mindannyiótok, azaz a Generali Emberek történeteit. Ti vagytok azok, akik a
történelmünket írjátok nap mint nap az elkötelezettségetekkel és a szenvedélyetekkel. Ezt
a platformot arra használhatjátok, hogy feltöltitek a történeteiteket és elolvashatjátok a
kollégáitok történeteit, és szavazhattok is rájuk.
Itt van, hogyan is működik.
Töltsd fel a tartalmadat
Lehetőséged nyílik rá, hogy megoszd a történeted (munkavállalónként egyet) ügyelve
arra, hogy az tartalmazzon:
•
egy címet
•
egy szöveget
•
legalább 1 fényképet*
*Feltölthetsz legfeljebb 9 további fényképet a történeted gazdagításához, és egy videó linkjét is. A
fényképeknek és a linkeknek meg kell felelniük a platform feltöltési felületén megadott technikai
követelményeknek.

Valami személyeset kell bemutatniuk, amit első kézből tapasztaltál meg. Ez lehet bármi,
ami kifejezi, hogy a Generali -hoz tartozol: egy emlék, ami felidézi a személyes
hozzájárulásodat ahhoz, ahogy a dolgokat a magunk módján intézzük, egy anekdota, ami
bemutatja, hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy a Csoport tagja lehetsz, vagy egyszerűen
csak egy gondolat arról, mit is jelent számodra az, hogy egy 190 éves vállalat
kulcsfontosságú tagja lehetsz.
A platform erre a célra kijelölt része 24 nyelven érhető el, hogy még könnyebbé tegye a
történeted feltöltését. Beadhatsz egy angol nyelven vagy a saját nyelveden írt történetet.
Megnézheted a feltöltésed előnézetét, elmentheted piszkozatként és módosíthatod azt
később, vagy azonnal közé is teheted. Arra figyelj, hogy a közzététel után már nem
módosíthatod a tartalmát!
Olvasd el a történeteket
Azon kívül, hogy feltöltöd a történetedet, a platform erre a célra fenntartott felületén
megnézheted a kollégáid feltöltéseit a világ minden részéről, szűrheted őket üzleti és jogi
egységenként, dátum szerint rendezheted őket, vagy beírhatsz egy konkrét nevet is a
keresősávba, ha egy bizonyos valaki érdekel.
A feltöltéseket le lehet fordíttatni angol nyelvre, mely lehetővé teszi minden kolléga
számára világszerte, hogy értékelni tudjon minden történetet és hogy szavazhasson,
amelyikre szeretne.
Szavazz és szavazzanak rád

A szív gombra kattintva tudsz szavazni és kifejezni, ha tetszik egy történet egynél
többször, de egy feltöltésre csak egyszer szavazhatsz.
Miután feltöltötted a saját történeted, letölthetsz egy személyre szabható elektronikus
képeslapot, amivel még látványosabbá teheted a feltöltésed és felkérheted a kollégáidat,
hogy szavazzanak rád.
190 Lions
A feltöltési ablak végén, a legtöbb szavazatot kapó történetek közül, az a 190, ami a
legjobban fejezi ki a vállalatunk Purpose, Values és Lifetime Partner Behaviours
tulajdonságait, kiadásra kerül a platform nyilvános felületén az egész világ számára
látható módon.
Ha közötte vagy a 190 legtöbb szavazatot kapó szerzőnek, egy leszel a Generali 190
Lions közül, akinek lehetősége lesz arra, hogy főszereplője legyen az évfordulónkra
tervezett globális és helyi kezdeményezések láthatósága növelésének és hogy egy
velencei összejövetelen átélhesse egy emlékezetes ünnepség varázsát!
Ha további információra van szükséged, kérjük, fordulj a helyi kommunikációs csapathoz.

