
KRÓTKI PORADNIK KORZYSTANIA Z PLATFORMY 190 STORY 
MAKERS 

 
190 Story Makers to platforma, którą stworzyliśmy, aby uczcić Was wszystkich – 
pracowników Generali. To Wy każdego dnia dzięki pasji i oddaniu tworzycie naszą 
historię. Możecie przesłać na tę platformę swoje historie, a także czytać te przesłane przez 
Waszych kolegów i na nie głosować.  
 
Oto jak to działa. 
 
Przesyłanie treści 
 
Otrzymasz możliwość udostępnienia swojej historii (jednej na pracownika). Pamiętaj, aby 
zawierała ona:  

• tytuł  
• tekst  
• co najmniej 1 fotografię*  

 
* Można przesłać do 9 dodatkowych zdjęć, które urozmaicą historię, a także link do filmu. Zdjęcia i linki 
muszą spełniać wymagania techniczne określone w sekcji przesyłania danych na platformie. 
 
Historia powinna opisywać coś osobistego, stanowiąc relację z pierwszej ręki. Może to być 
cokolwiek, co wyraża Twoją przynależność do Generali: od wspomnienia, które ukazuje 
Twój osobisty wkład w nasze działania, przez anegdotę, która przedstawia Twoje poczucie 
przynależności do Grupy, po zwykłą refleksję nad tym, co daje Ci świadomość, że jesteś 
kluczowym uczestnikiem dziejów naszego 190-letniego przedsiębiorstwa. 
 
Specjalna sekcja platformy jest dostępna w 24 językach, aby jeszcze bardziej ułatwić Ci 
przesłanie swojej historii. Możesz dostarczyć tekst po angielsku lub w swoim języku. 
 
Możesz zobaczyć podgląd swojego artykułu, zapisać go jako wersję roboczą i 
zmodyfikować w późniejszym czasie albo od razu opublikować. Pamiętaj tylko, że już 
opublikowanego tekstu nie można poprawiać!  
 
Czytanie historii 
 
Niezależnie od przesłania własnej historii, w wydzielonej części platformy można 
przeglądać zgłoszenia kolegów z całego świata, filtrować je według jednostek 
biznesowych i prawnych oraz porządkować według daty. Można też wpisać nazwisko na 
pasku wyszukiwania, jeśli szukamy kogoś konkretnego. 
 
Wypowiedzi mogą być tłumaczone na język angielski, aby każdy pracownik z dowolnego 
miejsca na świecie mógł docenić każdą historię i zagłosować na tę, która mu się podoba. 
 
 
Głosowanie 
 
Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku z serduszkiem. Można w ten sposób 
wyrazić swoje uznanie dla kilku historii, ale na każdą z nich można oddać tylko jeden głos. 
 



Po opublikowaniu swojej historii można pobrać spersonalizowaną e-wizytówkę, aby 
zwiększyć zasięg swojego tekstu i zachęcić kolegów do głosowania. 
 
 
190 Lions 
 
Po zakończeniu etapu składania zgłoszeń spośród historii, które uzyskają najwięcej 
polubień, wybierzemy 190 najlepiej wyrażających nasze Wartości, Cel i Postawy życiowe 
partnerów (Purpose, Values and Lifetime Partner Behaviour) – trafią one do publicznej 
sekcji platformy, gdzie będzie mógł je czytać cały świat.  
 
Każdy, kto znajdzie się w gronie tych 190 najbardziej cenionych autorów, zostanie jednym 
ze 190 Lions Generali, otrzymując możliwość zostania ambasadorem globalnych i 
lokalnych inicjatyw zaplanowanych na naszą rocznicę oraz przeżycia magicznego 
spotkania w Wenecji na niezapomnianej uroczystości! 
 
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zwróć się do swojego lokalnego działu 
komunikacji. 


