PANDUAN CEPAT CARA MENGGUNAKAN PLATFORM 190 STORY
MAKERS
190 Story Makers adalah platform yang kami ciptakan untuk merayakan cerita kamu
semua, Generali People. Kamulah yang membuat sejarah kami tiap harinya dengan
komitmen dan semangat kamu. Kamu dapat menggunakan platform ini untuk
mengunggah ceritamu dan membaca serta memilih cerita-cerita kolegamu.
Begini cara kerjanya.
Unggah kontenmu
Kamu akan mempunyai kesempatan untuk membagikan ceritamu (satu per karyawan),
pastikan berisi:
•
judul
•
teks
•
paling sedikit 1 foto*
*Kamu dapat mengunggah sampai dengan 9 foto tambahan guna memperkaya ceritamu, begitu juga tautan
video. Foto dan tautan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang disebutkan dalam area pengunggahan
pada platform.

Unggahan menggambarkan suatu hal personal yang kamu alami secara langsung. Apa
pun yang mengekspresikan rasa memiliki Anda terhadap Generali: mulai dari kenangan
yang menggambarkan kontribusi pribadimu terhadap cara kami mengerjakan sesuatu,
sampai ke anekdot yang mewakili bagaimana perasaanmu menjadi bagian dari Grup, atau
cukup suatu pemikiran tentang apa artinya bagimu mengetahui kamu adalah pemain kunci
dalam membuat sejarah bagi perusahaan kita yang berusia 190 tahun.
Bagian khusus dari platform tersedia dalam 24 bahasa guna semakin memudahkan kamu
mengunggah ceritamu. Kamu dapat memasukkan sebuah cerita yang ditulis dalam
Bahasa Inggris atau dalam bahasamu sendiri.
Kamu dapat melihat pratinjau kontribusimu, menyimpannya sebagai draf dan
mengubahnya di tahap selanjutnya atau menerbitkannya segera. Harap diingat bahwa
kamu tidak bisa merevisi kontenmu setelah penerbitan!
Baca ceritanya
Selain mengunggah cerita kamu, di area platform yang dikhususkan kamu dapat melihat
kontribusi kolega-kolegamu dari seluruh dunia, filter mereka dengan Unit Bisnis dan
Badan Hukum serta mengurutkannya berdasarkan tanggal, atau kamu dapat
memasukkan nama tertentu di bilah pencarian jika kamu mencari orang tertentu.
Kontribusi dapat diterjemahkan ke Bahasa Inggris untuk mengizinkan tiap kolega dari
seluruh dunia memiliki kesempatan menghargai tiap cerita dan memilih cerita-cerita yang
mereka sukai.
Pilih dan dipilih

Kamu dapat memilih dengan mengklik tombol hati dan ekspresikan kesukaan kamu ke
lebih dari satu cerita, tapi untuk tiap kontribusinya kamu hanya dapat memilih satu kali.
Setelah menerbitkan cerita milikmu, kamu dapat mengunduh kartu elektronik yang dapat
dikustomisasi untuk memberi visibilitas lebih pada kontribusimu dan mengundang para
kolega untuk memilihmu.
190 Lions
Di akhir jendela pengiriman, diantara cerita-cerita terbanyak dipilih, 190 mengekspresikan
lebih baik Purpose, Values dan Lifetime Partner Behaviours akan diterbitkan di area publik
platform untuk dilihat seluruh dunia.
Jika kamu termasuk 190 penulis terbanyak dipilih, kamu akan menjadi salah satu dari 190
Lions Generali, mempunyai kesempatan menjadi protagonis dalam meningkatkan
visibilitas inisiatif global dan lokal yang direncanakan bagi hari jadi kami, serta merasakan
keajaiban berkumpul bersama di Venice untuk perayaan tak terlupakan!
Apabila kamu memerlukan informasi tambahan, silakan mengacu pada tim komunikasi
lokal Anda.

