
GHID RAPID DE UTILIZARE A PLATFORMEI 190 STORY MAKERS 
 

190 Story Makers este platforma pe care am creat-o pentru a publica poveștile pe care ni 
le-ați împărtășit, voi, angajații de la Generali. Prin angajamentul și pasiunea de care dați 
dovadă, fiecare în parte ne ajutați să ne spunem povestea zi de zi. Poți utiliza această 
platformă pentru a-ți încărca povestea sau pentru a citi și a vota poveștile colegilor tăi.  
 
Află aici cum funcționează. 
 
Încarcă aici conținutul 
 
Vei avea posibilitatea să-ți împărtășești povestea cu colegii (una din partea fiecărui 
angajat). Nu uita să incluzi:  

• titlu  
• text  
• cel puțin o fotografie*  

 
*Poți încărca până la 9 fotografii suplimentare pentru a da un plus de culoare poveștii tale și, de asemenea, 
poți include un link către un videoclip. Fotografiile și linkurile trebuie să îndeplinească cerințele tehnice 
menționate în secțiunea pentru încărcarea conținutului de pe platformă. 
 
Trebuie să descrie o experiență personală, la care tu ai fost protagonistul (protagonista). 
Poate fi orice întâmplare reprezentativă pentru tine ca parte a echipei Generali: de la o 
amintire care arată contribuția ta personală pentru modul în care lucrăm, la o anecdotă 
care exprimă cum este să faci parte din Grup sau, pur și simplu, un gând despre ceea ce 
înseamnă pentru tine să știi că ai un rol important în povestea unei companii cu o istorie 
de 190 de ani. 
 
Platforma are o secțiune dedicată, disponibilă în 24 de limbi, pentru a te ajuta să-ți trimiți 
povestea mai ușor. Poți trimite povestea în engleză sau în limba ta nativă. 
 
Vei putea previzualiza postarea, pe care o vei putea salva ca schiță și modifica mai târziu 
sau o poți publica imediat. Doar ai în vedere că nu vei mai putea revizui conținutul după 
publicare.  
 
Citește poveștile 
 
În afară de publicarea conținutului, în secțiunea rezervată pe platformă, vei putea citi 
postările colegilor tăi din întreaga lume, poți aplica un filtru după unitatea de afaceri sau 
entitatea legală și poți ordona după dată. De asemenea, vei putea introduce un nume în 
bara de căutare dacă dorești să cauți o anumită persoană. 
 
Postările pot fi traduse în engleză pentru a le permite tuturor colegilor să poate aprecia 
fiecare poveste și să voteze postările preferate. 
 
 
Votează și obține voturi 
 
Poți vota făcând clic pe butonul în formă de inimă și poți acorda un „like” pentru mai multe 
povești, dar poți vota fiecare postare o singură dată. 
 



După ce ți-ai publicat povestea, descarcă un e-card personalizabil pentru a da mai multă 
vizibilitate postării tale și pentru a-ți invita colegii să te voteze. 
 
 
190 Lions 
 
După încheierea perioadei în care puteți posta, vom alege dintre cele mai votate povești 
pe cele 190 care exprimă cel mai bine principiile Purpose, Values și Lifetime Partner 
Behaviours și le vom publica într-o zonă publică a platformei pentru a fi accesibile tuturor 
colegilor. 
 
Dacă te numeri printre cei 190 de autori cu cele mai multe voturi, vei deveni unul dintre cei 
190 Lions de la Generali și vei avea ocazia de a fi protagonistul planului nostru prin care 
vrem să ne îmbunătăți vizibilitatea inițiativelor locale și globale, care urmează să fie 
prezentat cu ocazia aniversării noastre. În plus, te vei bucura de magia Veneției într-o 
sărbătoare de zile mari! 
 
Dacă ai nevoie de informații suplimentare, contactează echipa de comunicare locală. 


