
aRÝCHLY NÁVOD NA POUŽÍVANIE PLATFORMY 190 STORY MAKERS 
 

190 Story Makers je platforma, ktorú sme vytvorili s cieľom oslavovať vaše príbehy – 
príbehy ľudí z Generali. Pretože ste to práve vy, kto prostredníctvom svojho odhodlania a 
nadšenia každý deň píše našu históriu. Na túto platformu môžete nahrať svoj príbeh a 
môžete si tiež prečítať príbehy svojich kolegov a hlasovať za ne.  
 
Funguje to takto. 
 
Nahrajte obsah 
 
Máte príležitosť podeliť sa o svoj príbeh (jeden príbeh na zamestnanca), preto sa uistite, 
že obsahuje:  

• názov  
• text  
• aspoň 1 fotografiu*  

 
* Na lepšiu ilustráciu svojho príbehu môžete nahrať až 9 ďalších fotografií, ako aj odkaz na video. Fotografie 
a odkazy musia spĺňať technické požiadavky uvedené v časti platformy na nahrávanie obsahu. 
 
Mal by opisovať osobné skúsenosti, ktoré ste zažili na vlastnej koži. Môže to byť hocičo, 
čo vyjadruje, že patríte do Generali: od spomienky, ktorá vykresľuje váš osobný prínos k 
našej práci, až po vtipnú situáciu, ktorá vystihuje vaše pocity z toho, že ste súčasťou 
skupiny. Rovnako to môže byť aj vaša úvaha o tom, čo pre vás znamená, že ste kľúčovým 
článkom pri písaní histórie našej 190-ročnej spoločnosti. 
 
Vyhradená časť platformy je k dispozícii v 24 jazykoch, aby sme vám nahranie príbehu 
ešte viac uľahčili. Svoj príbeh môžete predložiť v angličtine alebo vo vlastnom jazyku. 
 
Svoj príspevok si budete môcť pred zverejnením pozrieť, uložiť ako koncept a neskôr 
upraviť, alebo ho môžete rovno zverejniť. Nezabúdajte však, že obsah nebudete môcť po 
zverejnení upravovať!  
 
Prečítajte si príbehy 
 
Okrem nahratia vlastného príbehu si môžete vo vyhradenej časti platformy pozrieť 
príspevky svojich kolegov z celého sveta. Tieto môžete filtrovať podľa obchodnej jednotky 
a právnickej osoby a zoradiť podľa dátumu. Ak hľadáte niekoho konkrétneho, do 
vyhľadávacej lišty môžete zadať jeho meno. 
 
Príspevky sa dajú preložiť do angličtiny, aby mal každý kolega z celého sveta šancu 
pozrieť si a oceniť každý príbeh a hlasovať za ten, ktorý sa mu páči najviac. 
 
 
Hlasujte a zbierajte hlasy 
 
Hlasovať môžete kliknutím na tlačidlo srdiečka, pričom môžete označiť viac príbehov, no 
za každý príbeh sa dá hlasovať len raz. 
 
Po zverejnení vlastného príbehu si môžete stiahnuť prispôsobiteľnú e-kartu, s ktorou svoj 
príbeh lepšie zviditeľníte a vyzvete kolegov, aby za vás hlasovali. 



 
 
190 Lions 
 
Na konci obdobia na predkladanie príbehov sa z príbehov s najväčším počtom hlasov 
vyberie 190, ktoré najlepšie vystihujú naše hodnoty Purpose, Values a Lifetime Partner 
Behaviours a ktoré budú uverejnené vo verejnej časti platformy, aby sa s nimi oboznámil 
celý svet.  
 
Ak patríte k 190 autorom s najväčším počtom hlasov, stanete sa jedným zo 190 Lions 
Generali a dostanete príležitosť vystupovať ako protagonista pri zviditeľňovaní globálnych 
a miestnych iniciatív plánovaných k nášmu výročiu, ako aj zažiť čaro nezabudnuteľnej 
oslavy v Benátkach! 
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na svoj miestny komunikačný tím. 


