
HITRI VODIČ, KAKO UPORABLJATI PLATFORMO 190 STORY MAKERS 
 

190 Story Makers je platforma, ki smo jo ustvarili, da bi se lahko veselili vseh zgodb, ki jih 
z nami delite vsi sodelavci skupine Generali. Saj ste prav vi tisti, ki s svojo predanostjo in 
strastjo vsak dan pišete našo zgodovino. Platforma je namenjena temu, da nanjo naložite 
svoje zgodbe in berete ter glasujete za zgodbe svojih sodelavcev.  
 
V nadaljevanju je opisano, kako platforma deluje. 
 
Naložite svojo vsebino. 
 
Imeli boste priložnost, da delite svojo zgodbo (vsak zaposleni lahko deli eno zgodbo). Pri 
tem poskrbite, da zgodba vsebuje naslednje elemente:  

• naslov,  
• besedilo,  
• vsaj eno sliko.*  

 
*Za popestritev svoje zgodbe lahko naložite največ 9 slik in povezavo na video posnetek. Slike in povezave 
morajo ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v tistem delu platforme, ki je namenjen nalaganju 
vsebin. 
 
Zgodba naj opisuje nekaj osebnega, kar ste doživeli sami. Lahko gre za kar koli, kar izraža 
vašo pripadnost skupini Generali: od spominov, ki ponazarjajo vaš oseben prispevek k 
temu, kako počnemo stvari, do zabavne zgodbe, ki prikazuje, kako se počutite kot del 
skupine. Lahko je tudi preprosta misel, s katero drugim poveste, kako je sodelovati kot 
ključni akter pri pisanju naše 190-letne zgodovine. 
 
Temu namenjen del naše platfome je na voljo v 24 jezikih, s čimer vam želimo olajšati 
nalaganje vaših zgodb. Z nami lahko delite zgodbo, ki je napisana v angleščini ali v vašem 
maternem jeziku. 
 
Lahko si ogledate predogled svojega prispevka, ga shranite med osnutke in kasneje 
spreminjate, ali pa ga objavite takoj. Vendar ne pozabite, da po objavi svojih vsebin ne 
boste več mogli popravljati!  
 
Branje zgodb 
 
Poleg možnosti, da naložite svojo zgodbo, si lahko v ustreznem delu naše platforme 
preberete prispevke svojih sodelavcev iz različnih delov sveta, lahko uporabite filtre in 
prispevke filtrirate glede na poslovno enoto ali pravno osebo, lahko jih razvrščate glede na 
datum ali v iskalnik vnesete določeno ime, če iščete prispevek določene osebe. 
 
Prispevke je mogoče prevesti v angleški jezik, da bi jih lahko brali tudi vaši sodelavci po 
svetu, ki bodo tako imeli možnost glasovati za tiste, ki jim bodo všeč. 
 
 
Glasujte in omogočite glasovanje za svoj prispevek 
 
Glasujete lahko s klikom na gumb v obliki srca, všeček lahko podelite več kot eni zgodbi, 
glasujete pa lahko samo za en prispevek naenkrat. 
 



Po objavi svoje zgodbe lahko prenesete prilagodljivo e-razglednico, s pomočjo katere bo 
vaš prispevek bolj prepoznaven, lahko pa tudi povabite svoje sodelavce, naj glasujejo za 
vas. 
 
 
190 Lions 
 
Na koncu okenca za nalaganje zgodb boste med zgodbami, ki so prejele največ glasov, 
našli tudi 190 takšnih, ki najbolje izražajo naš Purpose, Values in Lifetime Partner 
Behaviours  in bodo tudi objavljene v javnem delu naše platforme, kjer bodo na voljo širši 
javnosti.  
 
Če ste med 190 avtorji prispevkov, ki prejmejo največ glasov, boste postali en od 190 
Lions skupine Generali in dobili priložnost, da postanete en od protagonistov na področju 
krepitve prepoznavnosti globalnih in lokalnih pobud, ki jih načrtujemo za našo obletnico, in 
se boste lahko udeležili čarobnega in nepozabnega srečanja v Benetkah, ki ga načrtujemo 
ob tej priložnosti! 
 
Prosim, da obrnete na našo ekipo za komunikacijo, če potrebujete več informacij. 


