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หลักเกณฑ�การกล�าวอ�างด�านโอกาส

การกลาวอางดานโอกาสเปนลายลักษณอักษร

กลาวโดยทั่วไปแลว การกลาวอางดานโอกาสคือคำกลาวอางใดๆ ที่สื่อความหมายหรือบอกเปนนัยอยางเจาะจงหรืออยูในเคาของความจริง/ 

ความเปนไปไดเกี่ยวกับการขายหรือรายได ไลฟสไตลการใชจายที่สัมพันธกับรายไดที่ไดรับ หรือการประกาศผลตอบแทนที่ไดรับมาไมวา 

ในปจจุบันหรืออดีตในฐานะของการเปนผูขาย

การกลาวอางดานโอกาสไมควรระบุโดยตรงหรือบอก 

เปนนัยถึงคากลาวอางใดๆ เกี่ยวกับโอกาสที่เปนเท็จ 

หรือทำใหเขาใจผิด หรือเปนการละเมิดนโยบาย และ 

ระเบียบการของเรา การกลาวอางดานโอกาสควร 

อธิบายวาธุรกิจ นู สกิน มีผลในแงบวกตอชีวิตของคุณ 

อยางไร ในขณะเดียวกันตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

ตอไปนี้:

1. ระบุชื่อของคุณและตลาดที่คุณทาธุรกิจอยู

2. เปดเผยวาคุณเปนผูแทนจำหนาย นู สกิน

3. ใหขอมูลบทสรุปการจายผลตอบแทนของผูแทนจำหนาย (Distributor

Compensation Summary) ลาสุดของบริษัททุกครั้งเมื่อมีคากลาวอางใดๆ

เกี่ยวกับโบนัสคอมมิสชั่น

4. ปฏิบัติตามขอกำหนดทั้งหมดของนโยบาย และระเบียบการ

5. ตรงประเด็น และสั้นกระชับ
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ผูคนที่รับขอมูลในทุกวันนี้สามารถ

รูสึกเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง

ของคำกลาวอางที่มีตอผลิตภัณฑ 

ตอโอกาส ตออุตสาหกรรมขายตรง 

ทั้งหมด และตอความสามารถของ 

พวกเขาในการที่จะประสบ

ความสำเร็จในธุรกิจรูปแบบนี้

โปรดคำนึงถึงมุมมองของคนเหลา

นั้นเมื่อทาการสื่อสารกับพวกเขา

หลักเกณฑ�การกล�าวอ�างด�านโอกาส

เพราะบ�อยครั้งที่พวกเขามักคิดว�า
ข�อความที่กล�าวนั้น…

คุณต�องทำดังนี้อย�างสม่ำเสมอ…

หลักเกณฑการสงขอความอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับ นู สกิน

“ดีเกินที่จะเป�นจร�งได�”
รักษาความสัตย�จร�ง
กลาวอยางตรงประเด็น
และไมกลาวเกินจร�ง

คอยให�การสนับสนุน
ใหขอมูลเพิ่มเติมที่เจาะจง
เพื่อลดขอกังวลตางๆ

ค�อยแนะนำข�อมูลอย�าง
ผ�อนคลาย
ไปพบกับผูมุงหวังใน
สถานที่ที่เขาสะดวก
อยูในปจจ�บัน

“ให�ข�อมูลน�อยเกินไป”

“ให�ข�อมูลมากเกินไป เร็วเกินไป”
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รูสึกตื่นเตน เปนเกียรติ และขอบคุณ!!!

เพิ่งไดรับอีเมลวาเราไดรับสิทธิ์ลงทะเบียนเขาไปรวมทริปความสำเร็จ ณ แอฟริกาใตสำหรับตัวเรา 

และแขกผูติดตาม!!! #sponsored (สปอนเซอร)

ทริปความสำเร็จที่แลวมีแคฉัน และทีมของเรา แตครั้งนี้เรามีผูผานคุณสมบัติกวา 10 รหัส 

(รวมแขกผูติดตามแลวก็ 20 คน) และคนอื่นๆ อีกมากมายที่กำลังจะทำคุณสมบัติเสร็จ 

(เรามีเวลาถึง 31 ธันวาคม) ยังไมอยากเชื่อเลยวาเราจะมีโอกาสไดทำคุณสมบัติไปทริป 

แบบนี้กันอีกในทุกๆ 6 เดือน!

นี่จะเปนประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน!

ฉันรักบริษัทนี้ ฉันรักธุรกิจของเรา และฉันรักทีมนี้!

คุณยอมมีความสามารถในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณเต็มใจทำมัน วันจันทรวันใหม สัปดาหใหม เปาหมายใหม!

คุณเคยติดตามดูทีมของฉันที่กำลังเติบโตแลวรูสึกสงสัยบางไหม?

ตอนนี้ละคือเวลาที่ฉันอยากจะชวยคุณบาง มันไมมีอะไรตองเสียอยางเด็ดขาด 

แลวทำไมคุณไมทำใหชีวิตดีกวาถาเปนไปได จริงไหม?

เรามาทำสิ่งนี้ดวยกัน #nsdistributor (ผูแทนจำหนาย นู สกิน)

คุณพระชวย พวกคุณรูไหมวาฉันสรางรายไดมากพอที่ในอีก 2 สัปดาหขางหนา 

ฉันไดจองทริปไปพักผอนหยอนใจแลว นี่เกิดขึ้นจากโพสตๆ เดียวของฉันในเฟซบุก

ฉันรูวาพวกคุณจองมือถือ และเลื่อนหนาจอดูเฟซบุกอยู… กำลังโพสตอะไรตลกๆ 

กดไลคโพสตคนอื่นอยู หรือไมก็ถายรูปเซลฟอยูใชไหม ?? 

แลวคุณอยากที่จะมีรายไดจากสิ่งที่คุณกำลังทำอยูหรือเปลา? มันงาย และสนุกจริงๆ 

!! โอ และสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยูนั้นฟรีดวยนะ !!

และคนอีกกวาครึ่งที่คุณรูจักเขาไมไดใสใจดวยซาวาคุณอยูบนเฟซบุกตลอดเวลา 

เพื่อทำเงินไดในทันที

หากคุณมีคาถามวาฉันรูสึกขอบคุณโอกาสนี้แคไหน? สงขอความถึงฉันไดเลยนะ

ฉันสมัครธุรกิจ นู สกิน ตอนสิ้นเดือนมกราคมโดยคิดวาฉันนาจะ 
สามารถหารายไดเพิ่มเติมเล็กนอย ไดเพื่อเอามาชวยคาเลี้ยงดู 
ครอบครัวหรือคาของกิน ของใชเพิ่มเติมตั้งแตที่ฉันสมัครแบบฟรี 
ในเดือน มกราคมเปนตนมา ฉันก็สามารถจายคาซอมแซมบาน 
ทั้งหองกินขาว หองนั่งเลน หองสวนตัว และหองครัว ดวยเงินสด 
ไดทั้งหมด ฉันยังไดซื้อเฟอรนิเจอร ซื้อของ ตกแตงสวยๆ และ 
เครื่องใชในบานอีกหลายอยาง แถมยังไดลงหินแกรนิตใหม 
ดวยนะ
ตั้งแตสมัครฟรีในเดือนมกราคมเปนตนมา ฉันยังจะไดไปเยี่ยมชม 
สานักงานใหญในอีกไมกี่สัปดาหขางหนา และในอีก 6 สัปดาห 
ฉันจะใชเวลาอยูกับครอบครัว 2 สัปดาหเต็มใน Caymans 
แถมในปลายซัมเมอรนี้ฉันจะใชเวลาอยูใน Sint Maarten อีก 1 
สัปดาหเลย

เดาดูสิวานี่อะไร ? ในเวลา 4 เดือนของการอยูในธุรกิจ นู สกิน ฉันปลดหนี้กวา

25,000 ดอลลาร ทั้งจากบัตรเครดิต คารถ เงินกูเรียน และบัตรเครดิตอีกหลายใบ

ไดทั้งหมดสำเร็จ!

การกลาวอางดานโอกาสที่เปนไปตามความจร�ง
และปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการของเรา

การกลาวอางดานโอกาสที่เปนไปตามความจร�ง
แตฝ�าฝ�นนโยบาย และระเบียบการของเรา

หลักเกณฑ�การกล�าวอ�างด�านโอกาส

การกลาวอางดานโอกาสเปนลายลักษณอักษร

อาาาาา! พี่สาวของฉันไดขึ้นเปนผูบริหารระดับไพฑูรย และยังไดไปทริปแอฟริกาใตอีกดวย 
นี่มันชีวิตจริงใชไหม?! ฉันรูวาถาฉันทาธุรกิจนี้ พี่ของฉันตองทำไดแน 
นี่คือธุรกิจของการหาผูนำในเครือขายของคุณ หาคนที่ดีกวาคุณ! และฉันเจอคนที่ดีที่สุดแลว! 
อีกทั้งฉันยังเติบโตไปพรอมกับพี่สาวซึ่งนั่นเปนประโยชนสาหรับฉันมาก

สิ่งที่นาสนใจคือคุณไมเห็นหรอกวาพวกเรากาลังทาโพสตสำหรับ “ตอนรับทีม” 
แตคุณเห็นพวกเราทำโพสตประกาศเกียรติยศ นั่นหมายความวาชีวิตของคนมากมายกำลังเปลี่ยนแปลง 
เราตางเปนสวนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญที่กำลังเติบโตในโมเมนตัมที่ใหญมากๆ

ใครที่ตองการมีรายได
100 ถึง 500 ดอลลาร 

โดยเพียงแคโพสตในเฟซบุกบาง ? 
ไมมีขอผูกมัดใดๆ และฟรี 100%

จะเปนยังไงหาก:

คารถ
คากีฬาของลูกๆ
คาคนทำความสะอาดบาน
คาจำนองบาน
บัตรเครดิต
คาเรียน/เงินกูเรียน

คาทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ
คาจัดฟน
คาใชจายในวันหยุดพักผอน
เงินสำหรับเกษียณอายุ
งบประมาณสาหรับงานแตงงาน
เงินทุนที่สะสมใหลูกนอย

นั้นไดรับการจายในแตละเดือนโดยที่คุณไมตองเพิ่ม
เวลาทำงานที่ทำใหคุณตองหางจากครอบครัว

แลวบิลไหนที่คุณเลือกที่จะจายละ?
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เพื่อการใหขอมูลที่สมบูรณและสงผานความคาดหวัง

ตามความจริงเกี่ยวกับโอกาสที่เกี่ยวของกับการเปน

ผูแทนจำหนาย 

คำกลาวอางทั้งหมดที่เกี่ยวกับโบนัสคอมมิสชั่นตอง

เปนไปตามหลักเกณฑเหลานี้

1. คำกลาวอางตองถูกตองแมนยำ และไมทำให

 เขาใจผิด

2. คากลาวอางตองขึ้นอยูกับประสบการณ หรือ 

 โบนัสคอมมิสชั่นที่แทจริงของคุณ และตองระบุ 

 ไมเกินคาเฉลี่ยที่ระบุในบทสรุปการจาย

 ผลตอบแทนของผูแทนจำหนาย

3. ไมสามารถใชคำกลาวอางหรือคำรับรอง

 เรื่องผลกำไรจากการคาปลีก

4. คุณตองใหขอมูลลาสุดของบทสรุปการจายผลตอบแทนของผูแทนจำหนาย

 รวมดวยในทันทีที่มีคำกลาวอางอยางชัดเจนหรือบอกเปนนัยเกี่ยวกับโบนัส

 คอมมิสชั่น หรือคุณอาจใสขอความจำกัดความรับผิดชอบที่ไดรับการอนุมัติ

 จากบริษัทตามดานลางนี้* พรอมระบุลิงคไปยังบทสรุปการจายผลตอบแทน

 ของผูแทนจำหนาย

5. การเปดเผยขอมูลที่เหมาะสมเหลานี้ตองกระทาผานการนาเสนอใน

 งานประชุม การโพสตในโซเชียลมีเดีย งานนาเสนอแบบพาวเวอรพอยท 

 และในสถานที่อื่นใดที่มีการพูดคุยหรือนาเสนอในรูปแบบอื่นใดเกี่ยวกับ

 เรื่องการไดรับรายได

* การสรางผลตอบแทนอยางมีนัยในฐานะผูแทนจาหนายจาเปนตองใชเวลาความ
พยายาม และความมุงมั่นเปนอยางมาก นี่จึงไมใชโปรแกรมที่ทำให ร่ำรวยอยางรวดเร็ว 
ไมมีการรับประกันความสำเร็จทางการเงิน และผลลัพธจะแตกตางกันไปอยางมาก
ในแตละบุคคล

สามารถศึกษาบทสรุปที่สมบูรณของการไดรับผลตอบแทนในแตละระดับตามแผนปนผล
ตอบแทนไดที่: https://www.nuskin.com/content/dam/TH/regulatory/2018/-
SEA%202017%20Distributor%20Compensation%20Summary_FINAL.pdf

หลักเกณฑ�การกล�าวอ�างด�านโอกาส

การกลาวอางเร�่องรายได
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 ไมใหคำรับรองหรือคำกลาวอางเกี่ยวกับรายไดจาก
ยอดขายทั้งหมด และ/หรือยอดขายรวมจากการเปน
ผูแทนจำหนายของคุณหรือของผูเปนอัพไลนหรือ
ดาวนไลนของคุณ

ไมทำการกลาวอางใดๆ เกี่ยวกับระยะเวลาที่ตอง 
ใชในการขึ้นตำแหนง หรือในการไดคอมมิสชั่น 
ในระดับตางๆ อยางเจาะจง

ไมเสนอหรือบอกเปนนัยถึงการรับประกันความ
สำเร็จหรือรายได รวมถึงการรับประกันใดๆ 
ที่เกี่ยวของกับการทำตามระบบหนึ่งๆ

ไมแสดงเช็คตัวจริงหรือสำเนาของเช็ครายไดที่ได
จาก นู สกิน

หลักเกณฑ�การกล�าวอ�างด�านโอกาส

การกลาวอางเร�่องรายได

การกลาวอางที่ผ�านการอนุมัติ
บางสิ่งเกี่ยวกับเรื่องฟนขาวและลิปสติกที่ติดทนนานนั้นชางดี

งามมากสาหรับฉัน 7 

เดือนกอนฉันไดตัดสินใจทาธุรกิจที่เจงที่สุดเทาที่ฉันเคยทำมา 

และธุรกิจทั้งหมดนี้ฟรี! ฉันรักในการเปนเจาของธุรกิจ 

การไดทำงานในชุดนอนไปพรอมกับโทรศัพทมือถือของคุณ

นั้นอาจจะไมใชสิ่งที่ใชสำหรับบางคน แตสำหรับฉัน 

มันใชเลย! #nsdistributor (ผูแทนจำหนาย นู สกิน)

เกินกวาคาวาตื่นเตนมากในวันนี้ตั้งแตที่ฉันไดเรียนรูจากเพื่อนคนหนึ่งที่สุดยอด

และเปนพารทเนอรทางธุรกิจของฉันซึ่งเขาไดขึ้นตาแหนงเปนผูบริหารระดับมรกต

ใน นู สกิน เขาชางเหมาะสมกับทุกเกียรติยศในโลกนี้ และเขาเปนหนึ่งในคนที่มี

การจัดการที่ยอดเยี่ยม เปนผูนำที่มีแรงผลักดัน และชวยเหลือผูอื่นอยางดีเยี่ยม 

ที่สุดเทาที่ฉันไดเคยรวมทำงานมา ขอบคุณสำหรับการเสียสละที่สมบูรณแบบ 

และความรักที่มีตอสิ่งที่เราทำ!! สูๆ นะที่รักของฉัน!

บางครั้งจักรวาลนี้ก็สงแตสิ่งที่คุณอยากจะไดยินใหกับคุณความฝนสำคัญกวา

อุปสรรค อยายอมแพ จงเต็มใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอยาง ใหเกียรติความฝนของคุณ 

จงกาวไปพิชิตความฝนเหลานั้น และชวยผูคนใหไดคนพบความฝนของตัวเอง 

ผูหญิงกลุมนี้ไดสรางแรงบันดาลใจใหฉันเมื่อ 5 ปกอน 

มันยิ่งใหญเหลือเกินที่ไดเห็นพวกเขาขึ้นพูดใน Santiago 

และแบงปนเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเขาในธุรกิจนี้!

การกลาวอางที่ไม�เหมาะสม

ยอดขายปลีก 45,525 ดอลลาร สำหรับการขายยาสีฟน

เพื่อฟนขาว 2,276 หลอด

#ToothpasteMoney (ยาสีฟนและเงิน) #HappyHusband (สามีผูมีความสุข)
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เฮย ทุกคน!!! วันนี้จะจัดสงออรเดอรยาสีฟนจำนวนเยอะเลย! 

ฉันตื่นเตนมากที่ทุกคนกำลังจะไดใชผลิตภัณฑที่นามหัศจรรยนี้! ไมใชแคนั้น 

ฉันยังไดพบกับเหลาผูประสบความสาเร็จอยางมากอีกดวย

นี่คือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตดวยการรวมธุรกิจกับบริษัทนี้ :

ฟรี ในการเริ่มตน

ไมมีคาสมาชิก หรือคาธรรมเนียมในการเริ่มตน

ทาธุรกิจไดในรูปแบบที่คุณถนัด

ใครที่ตองการเงินสดเพิ่มเติม หรือ ตองการลองยาสีฟนที่นามหัศจรรยนี้ 

ฉันกำลังเปดออรเดอรถัดไปภายในสุดสัปดาหนี้!

เขียนคอมเมนตใตนี้ไดเลยสำหรับขอมูลเพิ่มเติม #nsdistributor

(ผูแทนจำหนาย นู สกิน)

ฉันรักธุรกิจนี้เหลือเกิน รักครอบครัว นู สกิน และทีมร็อคสตารของฉันมากๆ! 

ฉันไดรับรางวัลจากการทางานอยางหนัก และจากความสำเร็จของฉันอยูอยาง

ไมขาดสาย 

ฉันมีความสุขสนุกสนานไปพรอมกับการไดชวยใหผูอื่นประสบความสำเร็จเชนเดียวกับฉัน

ขอบคุณสำหรับหนังสือสุดเจงเลมนี้ (สมบูรณแบบ!!!)

คุณคืออัพไลนผูนาระดับไพฑูรยที่สุดยอดคนหนึ่งเลย!!

#lovethisbusiness (รักธุรกิจนี้) #warriorgoddesstraining (ชื่อหนังสือ), #toothpastetribe 

(กลุมที่ใชยาสีฟน) #goals (เปาหมาย)

จุดยืนของฉันนั้นแสนเรียบงาย แตฉันก็อยากจะแชรเหตุผลบางอยางคุณตองไมปลอย 

ใหความกลัวมาฉุดรั้งชีวิตของคุณ จงสูเพื่อสิ่งที่คุณตองการ และเพื่อความฝนที่สุดยอด ของคุณ!

ใช! มันนากลัวแน

แตชวงเวลาที่ทรมาน และเจ็บปวดเหลานี้ก็คุมคามาก! มันไมไดเกี่ยวกับแคตัวเรา 

มันชวยผลักดันใหเรากาวไปขางหนา แตมันก็ยังทาใหเราไดสัมผัสกับชีวิตของ แตละผูคน 

และสรางความแตกตางใหกับชีวิตหนึ่งที่มีคาของเราที่ไดเกิดมาบนโลกนี้!

ขอบคุณทีมที่แสนมหัศจรรยของฉันในสุดสัปดาหนี้สาหรับการสนับสนุน การใหความรักกับฉัน 

และการปลูกฝงใหฉันมีแรงปรารถนาในตัวเองซึ่งชวยผลักดันฉันในทุกๆ วัน! ฉันเชื่อในคุณทุกๆ คน 

และตื่นเตนกับอนาคตของพวกเราอยูเสมอไมเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ�การกล�าวอ�างด�านโอกาส

การกลาวอางเร�่องไลฟสไตลและรายได

ไมใชภาพของเรือยอชท เครื่องบินสวนตัว รถหรูระดับไฮเอนด ที่อยูอาศัย หรือสิ่งอื่นใดที่คลายคลึงกันเพื่อใชกลาวอางหรือบอกเปนนัย
ถึงโบนัสคอมมิสชั่นในระดับที่มีผูแทนจำหนายเพียงไมกี่รายจะไดรับจากโอกาสของ นู สกิน เพียงอยางเดียว และมากพอที่จะซื้อ
สิ่งหรูหราเหลานั้น

ไมกลาวอางหรือบอกเปนนัยวาโอกาสนี้ชวยใหสามารถจายคาของกินของใช คากิจกรรมของเด็กๆ คารักษาพยาบาล คารถ/คาบาน 
หรือคาเลี้ยงดูเด็ก

ไมชักจูงผูคนใหลาออกจากงาน หรือลาออกจากโรงเรียน กูยืมเงิน หรือกอหนี้สินเพื่อทำธุรกิจ นู สกิน

การพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจของ นู สกิน ควรเนนถึงความสำคัญในการพัฒนาฐานลูกคา 
และการจำหนายผลิตภัณฑเพื่อสรางธุรกิจที่มีแข็งแรง และยั่งยืนในระยะยาว

ไมแชรตอ รีทวีต หรือ กด "ไลค" ในสิ่งที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑเหลานี้
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คำตอไปนี้ และคำที่มีความหมายใกลเคียงกัน

สามารถใช�ได�เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ

เหลานี้และใชไดในบร�บทที่ไมทาใหเกิด

ความเขาใจผิด:

หลักเกณฑ�การกล�าวอ�างด�านโอกาส

การกลาวอางเร�่องไลฟสไตลและรายได   

flexible schedule (ตารางเวลายืดหยุน) 
leveraged income (รายไดแบบผอนแรง) 
supplemental income (รายไดเสริม) 
part-time income (รายไดแบบพารททาม)
time flexibilit  (เวลาที่ยืดหยุน)

or  on our o n terms 
(ทางานภายใตขอกาหนดของตัวเอง)

คำตอไปนี้ และคำที่มีความหมายใกลเคียงกัน

ไม�สามารถใช�ได�ในเร�่องที่สัมพันธกับโอกาส

ดานรายได:

passive income (รายไดแบบพาสซีพ)
residual income (รายไดแบบกาไรคงเหลือ)  
replacement income (รายไดแบบทดแทน)  
financial freedom (อิสรภาพทางการเงิน)  
recurring income (รายไดแบบตอเนื่อง)
time freedom (อิสรภาพทางเวลา)
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                       ไมมีอะไรเหมือนกับการทำงานที่บาน ทั้งฟรี และใชเวลาของคุณไดเทาที่พอดีกับตัวคุณ!! 

มองไปในโลกขางนอก โซเชียลคืออนาคต!! #makingnewfriends (สรางเพื่อนใหมมากมาย) 

#growingglobalagainsoon (เติบโตในระดับโลกอีกครั้งเร็วๆ นี้) ใครตองการจะไปกับฉันบาง ?

ความฝนที่สุดยอดของคุณนั้นคือการที่คุณและผูติดตามอีกหนึ่งคน

ไดไปเที่ยวแอฟริกาใตฟรี และพักในรีสอรทระดับ 5 ดาวใชหรือไม ? 

ฉันกาลังมองหาอีกสองคนที่จะไปกับพวกเรา! 

เหลือเวลาแคสามเดือนในการทำคุณสมบัติ! 

รับรายไดตั้งแตวันแรก! และไมจำกัดเพดานรายได! สมัคร โพสต 

สรางรายได ไดกำไรทันที ทั้งหมดนี้ฟรี

เขียนคอมเมนตหรือสงขอความถึงฉันสำหรับขอมูลเพิ่มเติม!

ฉันสามารถชวยแมบานอีกสองคนใหไดทางานจากที่บานไปพรอมๆ กับฉันในเดือนนี้ 

และนี่คือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู – ลองเลือกเลย! ขอใดขอหนึ่งที่คุณตองการมันมากที่สุด!

1. มีรายไดเพิ่มเติม 500 ดอลลาร

2. ไปเที่ยวลองเรือครูซในปนี้

3. จายคาบัตรเครดิตไดหมด

4. ทำหนาที่ของพอแมอยูที่บานได

5. มีเงินเก็บใหลูกๆ ไดเรียนสูงๆ

6. พาครอบครัวไปเที่ยวดิสนีย

7. ไดแบงปนคืนกลับใหสังคม

8. ไลหัวหนาของคุณออก

9. อัพเกรดมือถือของคุณ

10. มีเงินพอคาใชจายในการเลี้ยงดูลูก

11. จางคนทำความสะอาดบาน

12. จายคารถของคุณใหหมด

13. ไมตองตื่นตามนา ิกาปลุกอีกตอไป

14. ซื้อรถใหมดวยเงินสด

15. จายคาจำนองบานของคุณ

16. ใหเงินทดแทนคุณกับพอแม

เฮย เพื่อนๆ ฉันอยากแบงปนโพสตนี้ ลองอานดูนะ

เปนขอมูลสำหรับคุณ ผูหญิงคนหนึ่งเริ่มขายยาสีฟนเพื่อฟนขาวที่มีคุณภาพสูงที่พวกเรา

ทุกคนใช และรักเลย มันไดผลดีมาก รสชาติดี ออนโยน และปลอดภัย แถมมีรีวิว

สินคาเยอะมาก สงขอความมานะถาคุณรูสนใจ เขาสงสินคาโดยไมคิดคาสงอยู

ขอบคุณลวงหนาสำหรับการสนับสนุนธุรกิจเล็กๆ ของเราในวันนี้

เสนทางที่จะไป! เอื้อมใหถึงระดับแรกของการเปนผูนา ทีมที่คุณไดสรางขึ้นมันชางสุดยอด 

ขอบคุณสาหรับการชวยเหลือผูอื่นตลอดเสนทางนี้

#freedomcentral (อิสรภาพคือศูนยกลาง)

#helpingothersucceed (ชวยเหลือผูอื่นใหสาเร็จ)

#comejointhefun (มารวมความสนุกนี้กัน)

คุณมีเฟซบุกใชไหม… แนนอนคุณมี

คุณกำลังมองหาความตื่นเตนบางอยางในงานประจำแตละวันของคุณใชไหม? 

สงขอความถึงฉัน หรือคุณกาลังตองการมีรายไดเพิ่มเติมแบบงายๆ 

โปรดสงขอความถึงฉัน เราใหคุณไดทั้งสองอยาง และนี่ก็เคยเปนสิ่งที่ฉันตองการ

� ดีมากๆ ที่ไดเปนคุณแมทางานอยูกับบาน

� มีเวลาทางานที่ยืดหยุน ทาแบบพารททามจากมือถือของคุณ

� ทางานในมุมสบายๆ ในบานของคุณเอง

� ทาควบคูกับงานปจจุบันเพื่อสรางรายไดเสริมใหกับคุณ

� ในเวลาวางขณะที่คุณกาลังดูเฟซบุกและอินสตาแกรม

ฟรี ในการเขารวม ไมมีโควตาคาปลีก ไมมีขั้นตาการคาปลีก! 

คุณตัดสินใจเองวาจะใชเวลามากนอยเพียงใดในการทำงาน!

ใครบางที่คุณรูจักที่เขากาลังมองหารายไดเพิ่มเติมจากการทางานในมุมสบายๆ ที่บาน ?

เขียนคอมเมนตหรือสงขอความมาถึงฉันสำหรับขอมูลเพิ่มเติม #nsdistributor 

(ผูแทนจำหนาย นู สกิน)

จะเกิดอะไรขึ้นถานี่คือความสนุกที่สุดเทาที่ฉันเคยมีมา

จะเกิดอะไรขึ้นถาฉันสามารถอยูบานกับลูกชายของฉัน

จะเกิดอะไรขึ้นถาสุดทายฉันไดพบทางที่จะชวยคุณแมทานอื่นๆ 

ใหสามารถทางานจากที่บานได

อยาปลอยใหความกลัวการลมเหลวหรือความกลัวจากความไมรูของคุณมาหยุด

ยั้งคุณ สิ่งเหลานี้ฟรี งายดาย และสนุกมากๆ!

ใครตองการรายไดเพิ่มเติมเล็กๆนอยๆในชวงวันหยุดบาง ? เรามาคุยกันนะ

#nsdistributor (ผูแทนจาหนาย นู สกิน)

หลักเกณฑ�การกล�าวอ�างด�านโอกาส

การกลาวอางเร�่องไลฟสไตลและรายได

การกลาวอางที่ผ�านการอนุมัติ การกลาวอางที่ไม�เหมาะสม




