
HƯỚNG DẪN NHANH CÁCH SỬ DỤNG NỀN TẢNG 190 STORY MAKERS 
 

190 Story Makers là nền tảng chúng tôi tạo ra để tôn vinh những câu chuyện của tất cả 
các bạn, Generali People. Bạn chính là người làm nên lịch sử chúng ta mỗi ngày nhờ vào 
sự cam kết và đam mê của bạn. Bạn có thể sử dụng nền tảng này để đăng tải câu chuyện 
của bạn, để đọc và bình chọn cho những câu chuyện từ các đồng nghiệp của bạn.  
 
Đây là cách thức hoạt động. 
 
Đăng tải nội dung của bạn 
 
Bạn sẽ có cơ hội chia sẻ câu chuyện của bạn (mỗi nhân viên một câu chuyện), bảo đảm 
nó bao gồm:  

• tiêu đề  
• văn bản  
• ít nhất 1 hình ảnh*  

 
*Bạn có thể đăng tải tới 9 hình ảnh để làm phong phú câu chuyện của bạn, cũng như một đường dẫn video. 
Các hình ảnh và đường dẫn cần phải tuân theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể trong mục đăng tải của nền tảng. 
 
Nó cần mô tả điều gì đó mà cá nhân bạn trực tiếp trải nghiệm. Đó có thể là bất cứ điều gì 
diễn tả sự gắn bó của bạn với Generali: từ kỷ niệm thể hiện sự đóng góp của cá nhân bạn 
đối với cách thức làm việc của chúng ta, đến những câu chuyện kể về cảm giác của bạn 
khi là một phần của Tập đoàn, hay đơn giản là suy nghĩ của bạn khi biết mình là một phần 
quan trọng trong việc tạo nên lịch sử cho công ty 190 năm tuổi của chúng ta. 
 
Mục riêng này của nền tảng có sẵn 24 ngôn ngữ để giúp bạn đăng tải câu chuyện của 
mình dễ dàng hơn. Bạn có thể đăng tải câu chuyện bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ 
mẹ đẻ của bạn. 
 
Bạn có thể xem trước bài viết của bạn, lưu nó dưới dạng bản nháp và chỉnh sửa nó sau 
này và đăng tải nó ngay lập tức. Vui lòng ghi nhớ rằng bạn sẽ không thể thay đổi nội dung 
sau khi đăng tải!  
 
Đọc những câu chuyện 
 
Ngoài việc đăng tải câu chuyện của bạn, trong mục riêng của nền tảng, bạn có thể xem 
những bài viết của các đồng nghiệp trên khắp thế giới, lọc chúng theo Đơn vị Kinh doanh 
hoặc Pháp nhân và sắp xếp chúng theo ngày tháng, hoặc bạn có thể nhập một cái tên cụ 
thể vào thanh tìm kiếm nếu bạn tìm kiếm cụ thể một ai đó. 
 
Các bài viết sẽ được dịch sang tiếng Anh để giúp tất cả đồng nghiệp trên thế giới có cơ 
hội thưởng thức từng câu chuyện và bình chọn cho những câu chuyện mà họ yêu thích. 
 
 
Bình chọn và được bình chọn 
 
Bạn có thể bình chọn bằng cách nhấp vào biểu tượng trái tim và thể hiện sự yêu thích của 
bạn cho nhiều câu chuyện, nhưng bạn chỉ có thể bình chọn cho mỗi câu chuyện một lần. 
 



Sau khi đăng tải câu chuyện của mình, bạn có thể tải về thẻ điện tử có thể tùy chỉnh để 
giúp bạn dễ quan sát bài viết của bạn hơn và mời các đồng nghiệp bình chọn cho bạn. 
 
 
190 Lions 
 
Khi kết thúc bình chọn, trong số những câu chuyện có nhiều phiếu bầu nhất, 190 câu 
chuyện thể hiện tốt Purpose, Values và Lifetime Partner Behaviours của chúng ta sẽ được 
xuất bản trên nền tảng công cộng để tất cả thế giới có thể chiêm ngưỡng.  
 
Nếu bạn là một trong số 190 tác giả được bình chọn nhiều nhất, bạn sẽ trở thành một 
trong 190 Lions của Generali, có cơ hội trở thành nhân vật chính trong việc tăng cường 
khả năng hiển thị về những sáng kiến toàn cầu và địa phương được chuẩn bị cho lễ kỷ 
niệm của chúng ta, và tận hưởng sự kỳ diệu khi cùng nhau đến Venice tham dự lễ kỷ 
niệm đáng nhớ! 
 
Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng tham khảo đội ngũ truyền thông địa phương của 
bạn. 


