190 STORY MAKERS PLATFORMUNUN KULLANILMASI İLE İLGİLİ HIZLI
KILAVUZ
190 Story Makers, Generali Çalışanları olarak her birinizin hikayesini tanıtmak için
oluşturduğumuz platformdur. Bağlılığınız ve tutkunuz ile tarihimizi her gün yazanlar
sizlersiniz. Bu platformu hikayenizi yüklemek ve iş arkadaşlarınızın hikayelerini okuyarak
oylamak için kullanabilirsiniz.
Bu platformun nasıl çalıştığı burada açıklanmaktadır.
İçeriğinizi karşıya yükleyin
Aşağıdakileri içerdiğinden emin olduktan sonra hikayenizi (çalışan başına bir adet)
paylaşma fırsatı bulacaksınız:
•
başlık
•
metin
•
en az 1 fotoğraf*
*Bir video bağlantısının yanı sıra hikayenizi zenginleştirmek için en fazla 9 ilave fotoğrafı karşıya
yükleyebilirsiniz. Fotoğraflar ve bağlantılar platformun karşıya yükleme alanında belirtilen teknik
gerekliliklerle uyumlu olmalıdır.

Birinci elden tecrübe ettiğiniz kişisel bir konu açıklanmalıdır. Generali'ye aidiyetinizi ifade
eden herhangi bir konu ele alınabilir: iş yapma şeklimize kişisel olarak yaptığınız katkıyı
sergileyen bir anıdan, Grubun bir parçası olma konusundaki hislerinizi ifade eden bir
anekdota ya da 190 yıllık şirketimizin tarihini yazma konusunda kilit oyunculardan biri
olduğunuzu bilmenin sizin için ne anlama geldiği ile ilgili düşüncelerinize kadar birçok
tarzda metin hazırlayabilirsiniz.
Platformun ilgili bölümü, hikayenizi karşıya yüklemenizi çok daha kolaylaştıracak şekilde
24 dilde sunulmaktadır. İngilizce ya da kendi dilinizde yazılmış bir hikaye girebilirsiniz.
Katkınızın önizlemesini görebilecek, yazılanları taslak olarak kaydedebilecek ve daha
sonra düzenleyebilecek ya da doğrudan yayımlayabileceksiniz. Yalnızca, yayımlandıktan
sonra içeriğinizi gözden geçirme şansınız olmayacağını dikkate almanızı rica ederiz.
Hikayeleri okuyun
Platformun ilgili alanında, hikayenizi yüklemeye ek olarak dünyanın dört bir yanından iş
arkadaşlarınızın katkılarını görebilir, bunları İş Birimi ve Tüzel Kişiliğe göre filtreleyebilir ve
tarihe göre sıralayabilir ya da belirli bir kişinin katkısını görmek istiyorsanız arama
çubuğuna bir ad girebilirsiniz.
Katkılar, dünyanın dört bir yanından tüm iş arkadaşlarınızın her bir hikayeyi inceleme ve
tercih ettikleri hikayelere oy verme fırsatı bulması için İngilizceye çevrilebilir.
Oy verin ve oylanın
Birden fazla hikaye için beğeninizi ifade etmek üzere kalp simgesine tıklayarak oy
verebilirsiniz ancak her bir hikayeye yalnızca bir defa oy verebileceksiniz.

Kendi hikayenizi yayımladıktan sonra, katkınızın görünürlüğünü artırmak ve iş
arkadaşlarınızı sizin için oy vermeye davet etmek üzere özelleştirilebilir bir e-kartı
indirebilirsiniz.
190 Lions
Gönderim süresinin sonuna gelindiğinde, en fazla oy alan hikayeler arasından Purpose,
Values ve Lifetime Partner Behaviours en iyi şekilde ifade eden 190 hikaye, platformun
herkese açık alanında dünyanın dört bir yanından herkesin görebilmesi için
yayınlanacaktır.
En fazla oy alan 190 yazardan biri olmanız durumunda Generali'nin 190 Lions biri olacak,
kuruluş yıl dönümümüz için planlanan küresel ve yerel girişimlerin görünürlüğünü artırma
konusunda bir destekçi olma ve unutulmayacak bir kutlama için Venedik'teki
organizasyonuma katılma fırsatı bulacaksınız!
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız durumunda lütfen yerel iletişim ekibinize başvurun.

