
 

POKYNY PRO SDÍLENÍ 

NA SOCIÁLNÍCH 

SÍTÍCH 
Pro Brand Affiliate společnosti Nu Skin (EMEA) 

Náš obchodní model je založen na principu přímého osobního prodeje, který klade důraz 
na ústní komunikaci. Zatímco technologie se neustále mění, lidé sdílející svoje nadšení 
pro Nu Skin tu budou i nadále. Společnost Nu Skin podporuje a bude podporovat aktivní 
účast na sociálních sítích. Jako Brand Affiliate tuto společnost reprezentujete. 
Pro používání sociálních sítí je nezbytně nutné, abyste byli jednotní, pokud jde o Nu Skin 
image a standardy i zásady značky.  

Abyste při používání sociálních sítí jednak 
chránili a jednak posilovali renomé společnosti, 
řiďte se těmito základními pokyny i našimi 
podrobnými Zásadami a postupy. Postujte 
a věnujte se prosím pouze tématům, která 
splňují tyto pokyny. 

Ver.: 202105 
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V současnosti mohou být lidé skeptičtí ohledně toho, co je prohlašováno 
o produktech, příležitostech, odvětví přímého prodeje jako takovém a o jejich 
schopnosti uspět v rá mci tohoto obchodního modelu.  

Při komunikaci s nimi se snažte na věc dívat z jejich pohledu. 

PROTOŽE TITO LIDÉ 
SI ČASTO MYSLÍ, 
ŽE PROHLÁŠENÍ... 

VŽDY DBEJTE NA TO, 
ABYSTE... 

„Jsou příliš kladná na to, 
aby byla pravdivá” 

Buďte otevření  
a nezveličujte 

„Neposkytují dostatek 
informací” 

Uveďte konkrétní věci, 
které nedají prostor  
pochybám 

„Je příliš mnoho příliš brzy” Setkejte se se svými 
posluchači tam,  
kde jsou dnes 
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CO DĚLAT  CO NEDĚLAT

     

sdílet pozitivní osobní zkušenosti, 

znalosti o produktu a reference, které jsou 

v souladu se schválenými tvrzeními 

mluvit o tom, jak si užíváte podnikání 

a úspěch, který se může dostavit díky tvrdé 

práci a trpělivosti 

mluvit o Velocity – soutěžním 

a inovativním plánu prodejní výkonnosti 

společnosti Nu Skin 

sdílet fotografie a videa týkající se vaší 

osobní zkušenosti se značkou Nu Skin 

 nasměrovat zákazníky na svoje 

osobní prodejní stránky nebo na firemní 

prodejní platformu* 

 zveřejnit, že jste ve vztahu k Nu Skin 
Brand Affiliate, např. #ad, #advertisement 
#NSbrandaffiliate 

tvrdit nebo nepřímo sdělovat, že naše 

produkty léčí, uzdravují nebo předcházejí 

jakékoli nemoci nebo že určitý produkt pomohl 

vyléčit vaše onemocnění – i když je to pravda 

dělat prohlášení ohledně životního stylu 

či příjmů, která by přesahovala to, co odpovídá 

úrovni životního stylu či příjmu standardního 

Brand Affiliate nebo byla nepravdivá či 

zavádějící 

nabízet či naznačovat jakoukoliv záruku 

úspěchu či příjmů, včetně záruk, když se někdo 

bude řídit určitým systémem  

uvádět či naznačovat, že firmou 

sponzorované výlety úspěchu nebo jiné 

pobídky jsou „zdarma“ nebo je snadné jich 

dosáhnout 

propagovat produkty pomocí soutěží, 

věcných loterií, sázek nebo hazardních her 

*Přečtěte si prosím 
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VHODNÉ  NEVHODNÉ 
Vyložila jsem děti u školy, strávila pár hodin v posilce 
a teď řeším pochůzky…  
Teď…makám <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
Já fakt <3 speciality na brunchi v půlce týdne! Vážně, lidi. 
Bylo to skvělé! Já naprosto MILUJI, co dělám, a moc ráda 
se o to s vámi podělím!  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
 

 

Nikdy by mě nenapadlo, že by mi tenhle šílený byznys 
se zubní pastou zaplatil moje vysněné auto…  
ZEPTEJTE SE MĚ, jak jsem vydělal ŠÍLENÝ peníze 
na sociálních sítích…$$$$. Opravdu, je toho TOLIK, co 
můžete získat! #toothpastemoney #nurover #nucar 

 

Můj báječný tým je rozhodně na cestě k finanční a časové 
svobodě!! Vyděláváme peníze, když spíme, a tak teď 
NAKUPUJEME... Jsem TAK NADŠENÁ, že pomáhám 
budovat impérium pro vás a vaše rodiny!  
Blahopřeji, že jste se ke mně přidali <3 #luxlife #imhiring 
#replacementincome 

 

Pro více příkladů prosím klikněte  

Při stanovení, zda je příspěvek vhodný, je důležité vzít 
v úvahu text, fotografii a celkový kontext. Vyhněte se 
používání zvýrazněných slov a obratů, které jsou obzvlášť 
problematické. Na druhou stranu podporujeme používání 
slov a pojmů, které jsou podtržené. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-cs.pdf
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VHODNÉ NEVHODNÉ 

MILUJI, když mohu se svou dcerou trávit více času u bazénu  
Mohu pracovat vlastním tempem z domu – Jsi-li jako já, 
chceš se posunout a naučit nové věci, získat úžasné přátele 
a vydělat trochu peněz navíc při prodeji skvělých produktů, 
pak si promluvme!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 
#advertisement 
 

 

Kdo chce mít možnost vydělat si trochu peněz navíc? Když 
se mě na to zeptali před 6 měsíci, byla jsem nadšená! Dnes 
jsem, kde jsem, stále se pohybuji v byznysu a budu moc 
ráda, když do toho půjdeš se mnou!  
A ano, je úplně zdarma, když se přidáš. #NSbrandaffiliate 
#ad 

 

Takhle by mohl vypadat VÁŠ život! Hledáte náhradní příjem 
a stálý příjem? Chcete se zbavit dluhů? Hradit splátky za dům 
a auto? Jste připraveni žít si podle svého? ZAVOLEJTE MI!  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 
#residualincome #timefreedom 

 

ZAVOLEJTE MI!!! Pomoc při placení studentského dluhu, 
potravin a splátkách vozu!!!  
#guaranteedincome #homebusiness #monthlyincome 
#free 

 

Pro více příkladů prosím klikněte  

Při stanovení, zda je příspěvek vhodný, je důležité vzít 
v úvahu text, fotografii a celkový kontext. Vyhněte se 
používání zvýrazněných slov a obratů, které jsou obzvlášť 
problematické. Na druhou stranu podporujeme používání 
slov a pojmů, které jsou podtržené. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-cs.pdf
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VHODNÉ NEVHODNÉ 

Já prostě MILUJI můj Tegreen! Kontaktujte mě ohledně 
dalších informací!  
#amazingproducts #advertisement 

 
Všechny ÚŽASNÉ produkty… MÝM FAVORITEM je 

zubní pasta! Podívejte se na MOJE výsledky! Díky této 

příležitosti mám důvod se každý den usmívat! #whitening 

#brightsmile #amazingbiz #ad 

 

 

Proboooha! Musíte vyzkoušet tuhle ZÁZRAČNOU 
zubní pastu!  
Tento měsíc jsem prodala více než 100 past $$$. Přidejte se 

k mé příští objednávce! #whiteningtoothpaste 

#freebusiness #immediateresults #ap24money 

 

Pro více příkladů prosím klikněte  

Při stanovení, zda je příspěvek vhodný, je důležité vzít 

v úvahu text, fotografii a celkový kontext. Vyhněte se 

používání zvýrazněných slov a obratů, které jsou obzvlášť 

problematické. Na druhou stranu podporujeme používání 

slov a pojmů, které jsou podtržené. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-cs.pdf
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VHODNÉ 
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VHODNÉ NEVHODNÉ 

Velké nadšení z veškeré usilovné práce, kterou jsme já a můj tým 
věnovali našemu podnikání, abychom si zasloužili výlety úspěchu 
v nádherných lokacích! Je to velká radost oslavovat se svým 
týmem a poznávat nové přátele! <3 #friends #funlife #cheers 
#free-to-join-opportunity #NSbrandaffiliate #ad 
V EMEA (region Evropa, Střední východ a Afrika) se 
v roce 2021 přibližně 0.5 % standardních aktivních Brand 
Affiliate kvalifikovalo na motivační výlet 

 

Já a můj tým se máme skvěle v jižním Karibiku!  
Mám možnost zasloužit si výlety, pomáhat druhým, pilně 
pracovat a začít s kvalifikací do Sydney! Přidejte se k našemu 
týmu! #hardwork #mybusiness #mylife #NSbrandaffiliate 
#advertisement 
V EMEA (region Evropa, Střední východ a Afrika) se 
v roce 2021 přibližně 0.5 % standardních aktivních Brand 
Affiliate kvalifikovalo na motivační výlet 

 

POJĎTE SE MNOU ZDARMA CESTOVAT!  
… 3 měsíce se věnuji tomuto úžasnému podnikání ---  
Najala jsem hvězdný tým plný schopných zlatíček, nechala 
jsem práce, vzala svou dceru na výlet na ISLAND s plně 
hrazenými náklady a také se brzy chystám na BERMUDY! 
Jste zvědaví, co dělám?! #messageme #bossbabes 
#freebiztravel #nulife 

 
VYHRÁLA JSEM VÝLETNÍ PLAVBU ZDARMA!! 
Já a můj muž pojedeme na tato místa ZDARMA! :-)  
Hledám ještě 3 lidi, co se mnou budou jezdit na 2 výlety 
ročně #buildinganempire #freetrips #money #privilegedlife 
#guaranteedtrip 

 
Níže můžete přidat firmou schválené vyloučení odpovědnosti 
s odkazem na nejnovější Shrnutí kompenzací.  

V EMEA (region Evropa, Střední východ a Afrika) 
se v roce 2021 přibližně 0.5 % standardních aktivních Brand 
Affiliates kvalifikovalo na motivační výlet 

Při stanovení, zda je příspěvek vhodný, je důležité vzít 
v úvahu text, fotografii a celkový kontext. Vyhněte se 
používání zvýrazněných slov a obratů, které jsou obzvlášť 
problematické. Na druhou stranu podporujeme používání 
slov a pojmů, které jsou podtržené. 
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SDÍLENÍ NA 
SOCIÁLNÍCH  
SÍTÍCH  
Dodatek 
  



POKYNY PRO SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH   Pro Brand Affiliate společnosti Nu Skin (EMEA) 

10 
 

ČASTÉ DOTAZY 

Otázka: Proč mám pouze dovoleno sdílet standardní výsledky týkající se produktů 
a obchodní příležitosti? 

Odpověď: Protože ostatní se mohou rozhodnout zakoupit produkty nebo přidat se k tomuto podnikání 
na základě zkušeností, které s nimi sdílíte, a tak je důležité se ujistit, že mají potenciální Brand Affiliate či 
zákazníci přesné informace a reálná očekávání. Ačkoliv má mnoho Brand Affiliate i zákazníků zkušenosti 
s mimořádnými výsledky, mnoho dalších je nemá. Z tohoto důvodu musí být všechna prohlášení v souladu 
se schválenými výhodami produktů a standardními hodnotami kompenzací. To, že je něco pravda, ještě 
neznamená, že to můžete říkat.  

Otázka: Musím uvádět vyloučení odpovědnosti, když mluvím o možnostech týkajících se příjmů/ 
životního stylu? 

Odpověď: Ano. Podívejte se prosím na dokument „Pokyny k testimonialům o příležitosti“, kde najdete 
požadovaná vyloučení odpovědnosti a kdy je používat.  

Otázka: Proč musím uvádět vyloučení odpovědnosti, když mluvím o výletech úspěchu?  

Odpověď: Protože motivační pobídky, které dostáváte od Nu Skin (včetně těchto výletů), jsou považovány 
za odměny, a tak je důležité dávat správný kontext, aby se zabránilo nedorozumění, pokud jde o počet 
Brand Affiliate, kteří na ně ve skutečnosti dosáhli. Mluvíte-li o kvalifikaci na tyto výlety úspěchu, musí být 
uvedeno toto vyloučení odpovědnosti: „V EMEA (region Evropa, Střední východ a Afrika) se v roce 2021 
přibližně 0.5 % standardních aktivních Brand Affiliates kvalifikovalo na motivační výlet “ 

Otázka: Musím zveřejňovat, že jsem Brand Affiliate?  

Odpověď: Reklamní náležitosti na mnoha trzích vyžadují zveřejnění této informace vždy, když společnost 
vyplácí odměny. Zveřejnění této informace musí být jednoznačné, nápadné a v bezprostřední blízkosti 
příspěvku, ne v obecné části „o nás“, potlačené na úkor kontextu/jiného textu nebo uvedené v hyperlinku. 
Pro individuální příspěvky na sociálních sítích používejte pro ozřejmění svého vztahu k Nu Skin hashtagy 
(např. #ad, #advertisement #NSbrandaffiliate). 

Otázka: Jak fungují zásady vrácení zboží při prodeji přes sociální sítě?  

Odpověď: Všichni Brand Affiliate, kteří si zvolili platformy sociálních sítí, to musejí zákazníkům oznámit 
a musejí se řídit zásadami Nu Skin pro vrácení a výměnu produktů platnými pro maloobchodní zákazníky. 
Společnost si vyhrazuje právo poskytnout maloobchodním zákazníkům náhradu dle vlastního uvážení, 
pokud zjistí, že zásady pro vrácení a výměnu produktů nebyly dodrženy a prodávajícímu Brand Affiliate 
odečte bonusové provize.  
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Otázka: Proč nemohu prodávat na online tržištích (tržiště Facebook, eBay, Amazon, Etsy atd.)?  

Odpověď: Společnost věří, že používání sociálních sítí je zkrátka rozšíření přímého osobního prodejního 
vztahu. Výrobky propagované v kamenných obchodech a na online tržištích jdou proti tomu a nepodporují 
interakci se zákazníkem.  

Otázka: Mám dovoleno na platformách sociálních sítí a prodejních stránkách ukazovat názvy produktů?  

Odpověď: Obchodní názvy společnosti, názvy produktů a firemní fotografie mohou být v osobních 
příspěvcích používány. Obchodní názvy společnosti, názvy produktů ani loga nelze používat 
při pojmenování či označení značky platformy na sociálních sítích nebo prodejních stránkách nějakého 
Brand Affiliate.  

Otázka: Mohu veřejně sdílet ceny produktů, slevy a promoakce? 

Odpověď: I když se na vašich prodejních stránkách mohou objevit ceny produktů, na sociálních sítích 
nemůžete propagovat ani sdílet konkrétní ceny či slevy. Nicméně na svých stránkách na sociálních sítích 
můžete promoakce vyzdvihnout (například „Nyní skvělá prázdninová promoakce – více podrobností 
na mých prodejních stránkách”) 

Další časté dotazy najdete . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-cs.pdf
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OMEZENÍ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI 
Rakousko: Podle „Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen“ je opětovný 

prodej doplňků stravy v Rakousku zakázán. Doplňky stravy zakoupené od místního zastoupení Nu Skin jsou 

pouze pro osobní použití. 

Francie: Podle francouzské legislativy týkající se VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) žádný 

Brand Affiliate se statusem VDI by neměl uzavírat žádný prodej na dálku. Sociální sítě však mohou 

být využívány k propagaci produktů. „VDI Mandataires“ kromě toho nesmějí prodávat přímo 

maloobchodním zákazníkům. 

Itálie: Podle italské legislativy týkající se činností přímého prodeje může Brand Affiliate pouze 

přijímat objednávky a předávat je firmě. Přeprodejní činnosti na jakékoliv platformě tedy nejsou povoleny. 

Tato omezení platí pro každého Brand Affiliate, bez ohledu na jeho domácí trh. 

Izrael: Žádný Brand Affiliate není oprávněn k maloobchodnímu prodeji produktů, pokud se nezaregistroval 

jako společnost. 

Rusko a Ukrajina: Brand Affiliate nesmí přeprodávat žádné doplňky stravy. Doplňky stravy zakoupené 

od místního zastoupení Nu Skin jsou pouze pro osobní použití. 
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