
 

RETNINGSLINJER 

FOR BRUG AF 

SOCIALE MEDIER 
For Nu Skin Brand Affiliates (DK) 

Vores forretningsmodel er baseret på personligt salg ‒ samt positiv omtale fra mund til 
mund. Teknologien ændrer sig, men måden, hvorpå folk deler deres begejstring for Nu 
Skin, forbliver den samme. Nu Skin støtter og vil fortsætte med at støtte aktiv brug af 
sociale medier. Som Brand Affiliate repræsenterer du Nu Skin. Det er derfor yderst vigtigt, 
at du overholder Nu Skins standarder og politikker vedrørende brand og billeder i 
forbindelse med brug af sociale medier.  

Ver.: 202303 

For at beskytte og fremme Nu Skins omdømme 
i forbindelse med brug af sociale medier beder vi dig 
om at følge disse enkle retningslinjer samt overholde 
vores politikker og procedurer. Du bedes kun opslå 
og interagere med indhold, der overholder disse 
retningslinjer. 
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Publikum kan være skeptisk over for produktpåstande, påstande om 
muligheder, branchen for direkte salg generelt og deres evne til at opnå 
succes med denne form for forretningsmodel.  

Tag hensyn til deres perspektiv, når du kommunikerer med dem. 

FORDI DE OFTE TROR, 
AT PÅSTANDE... 

VÆR ALTID 
OPMÆRKSOM PÅ AT... 

"Er for gode til at være sande" 
Vær ligefrem  
og overdriv ikke 

"Giver for lidt information" 
Giv specifikke eksempler, 
der reducerer skepsis 

"Giver for meget information 
for hurtigt" 

Mød dit publikum,  
hvor de er i dag 

 



RETNINGSLINJER FOR BRUG AF SOCIALE MEDIER   For Nu Skin Brand Affiliates (EMEA) 

3 
 

 
MÅ  IKKE MÅ

     

dele positive personlige oplevelser, 

produktvidenskab og anbefalinger, der lever 

op til godkendte påstande 

tale om det sjove ved at drive forretning 

og den succes, der kan opnås via hårdt arbejde 

og tålmodighed 

tale om Velocity – Nu Skins 

konkurrencedygtige og innovative salgsplan 

dele billeder og videoer af personlige 

oplevelser med Nu Skin 

 lede kunder hen til din personlige 

salgsside eller virksomhedssalgsplatform* 

 Det er vigtigt at du oplyser dit forhold til 

Nu Skin på dine personlige opslag. Du skal på 

selve billedet/vidoen eller i starten af teksten 

der er knyttet til billedet/vidoen, tydeligt oplyse 

at omtalen er reklame med: “Reklame” eller 

“Annonce”.  

påstå eller antyde, at vores 

produkter behandler, kurerer eller forebygger 

sygdom, eller at produktet har hjulpet med 

at kurere dit eget helbredsproblem – selv hvis 

dette er tilfældet 

fremsætte påstande om 

livsstil eller indkomst, der overstiger 

gennemsnittet for Brand Affiliates eller 

er usande eller vildledende 

tilbyde eller antyde garantier 

for succes eller indkomst, inklusive garantier 

ved at følge et system 

påstå eller antyde, at 

virksomhedssponsorerede succesrejser 

eller andre incitamenter er "gratis" eller 

nemme at opnå 

markedsføre produkterne 

via konkurrencer, lotterier, sweepstakes 

eller hasardspil 

*Se .
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PASSENDE  UPASSENDE 
Afleverede børnene i skolen, trænede et par timer og er 
nu i gang med at løbe ærinder…  
Nu…i gang med forretningen <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #nuskin 

 
* REKLAME * Jeg <3 elsker brunchtilbud midt på ugen! 
Seriøst. Det var fantastisk!! Jeg er VILD med det, jeg laver 
og vil gerne dele det med jer!  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #nuskin 
 

 

Jeg havde aldrig troet, at denne skøre tandpastaforretning 
ville give mig råd til at købe min drømmebil…  
SPØRG MIG, hvordan jeg tjener ALT for mange penge 
på de sociale medier…$$$$. Du kan opnå SÅ MEGET! 
#toothpastemoney #nurover #nucar 

 

Mit fantastiske team er godt på vej mod økonomisk frihed!! 
Vi tjener penge, mens vi sover, så nu SHOPPER vi... 
GLÆDER MIG til at hjælpe jer og jeres familier med 
at bygge et imperium!  
Tillykke med din deltagelse <3 #luxlife #imhiring 
#replacementincome 

 

For at se flere eksempler, klik . 

Vurder både tekst, billede og den samlede kontekst, når du 
skal bedømme, om et opslag er passende. Undgå at bruge 
de fremhævede ord og vendinger, der er særligt 
problematiske. Til gengæld opfordrer vi dig til at bruge de 
ord og koncepter, der er understregede. 

*Reklame* 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-da.pdf
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PASSENDE UPASSENDE 
REKLAME - JEG ELSKER at have mere tid til at ligge ved 
poolen sammen med min datter  
Jeg kan arbejde, når det passer mig og hjemmefra – hvis du 
er ligesom mig og kan lide at presse dig selv, lære nye ting, 
få fantastiske nye venner og tjene lidt ekstra penge ved at 
sælge gode produkter, så lad os tale sammen!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 
 

 

- REKLAME - Hvem ønsker muligheden for at tjene lidt 
ekstra! Da jeg blev spurgt om det for seks måneder siden, 
var jeg spændt!!! Og i dag oplever jeg fortsat vækst i min 
forretning, og det ville være fantastisk, hvis du også var med!  
Og ja, det er helt gratis at deltage. #nuskin 
#NSbrandaffiliate 
 

 

Dette kunne være DIT liv! Er du interesseret i at tjene en 
supplerende og tilbagevendende indtægt? Ønsker du at 
afbetale dine lån? Betale af på bil og hus? Er du parat til 
at leve livet på egne præmisser? RING TIL MIG!  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 
#residualincome #timefreedom 

 

RING TIL MIG!!! Hjælp med at afbetale studielån, 
forbrugsvarer og bilen!!!  
#guaranteedincome #homebusiness  
#monthlyincome #free 

 

For at se flere eksempler, klik . 

Vurder både tekst, billede og den samlede kontekst, når du 
skal bedømme, om et opslag er passende. Undgå at bruge 
de fremhævede ord og vendinger, der er særligt 
problematiske. Til gengæld opfordrer vi dig til at bruge de 
ord og koncepter, der er understregede. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-da.pdf
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PASSENDE UPASSENDE 

Jeg ELSKER Tegreen! Kontakt mig for mere info!  
#amazingproducts #nuskin 

 
Blandt alle de FANTASTISKE produkter… er MIT 

FAVORITPRODUKT tandpastaen! Se MINE resultater! 

Denne mulighed giver mig et smil på læben hver dag! 

#whitening #brightsmile #amazingbiz #nuskin 

 

 

WOW! Du bliver simpelthen nødt til at prøve denne 
MAGISKE tandpasta!  
Jeg har solgt over 100 tuber i denne måned $$$. Gå ikke 

glip af min næste bestilling! #whiteningtoothpaste 

#freebusiness #immediateresults #ap24money 

 

For at se flere eksempler, klik . 

Vurder både tekst, billede og den samlede kontekst, når du 

skal bedømme, om et opslag er passende. Undgå at bruge 

de fremhævede ord og vendinger, der er særligt 

problematiske. Til gengæld opfordrer vi dig til at bruge de 

ord og koncepter, der er understregede. 

-Reklame- 

REKLAME 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-da.pdf
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PASSENDE 
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PASSENDE UPASSENDE 

Så stolt af det hårde arbejde mit team og jeg har lagt i 
vores forretning for at optjene succesrejser til smukke 
destinationer! Det er fantastisk at fejre succesen sammen 
med mit team og få nye venner! <3 #friends #funlife #cheers 
#free-to-join-opportunity #NSbrandaffiliate #nuskin  
I EMEA kvalificerede cirka 0.5% af alle aktive Brand 
Affiliates sig til en incitamentrejse i 2021 
 

 

REKLAME - Mit team og jeg nyder livet i det sydlige 
Caribien!  
Jeg får mulighed for at kvalificere mig til rejser, hjælpe 
andre, arbejde hårdt og er nu i gang med at kvalificere mig 
til Sydney! Bliv en del af vores team! #hardwork 
#mybusiness #mylife #NSbrandaffiliate #nuskin 
I EMEA kvalificerede cirka 0.5% af alle aktive Brand 
Affiliates sig til en incitamentrejse i 2021 

 

KOM OG REJS SAMMEN MED MIG GRATIS!  
… jeg har arbejdet for denne fantastiske virksomhed 
i tre måneder –-  
Jeg har hyret et superteam af bossbabes, opsagt mit job, 
inviteret min datter på en rejse med alt betalt til ISLAND, 
og jeg skal snart til BERMUDA! Nysgerrig efter at lære 
hvordan jeg gør det?! #messageme #bossbabes 
#freebiztravel #nulife 

 
JEG HAR VUNDET ET GRATIS KRYDSTOGT!! 
Min mand og jeg tager snart afsted til disse destinationer 
helt GRATIS! :-)  
Jeg er på udkig efter tre personer, som vil tage med på 
en rejse to gange om året #buildinganempire #freetrips 
#money #privilegedlife #guaranteedtrip 

 
Du kan inkludere den virksomhedsgodkendte 
ansvarsfraskrivelse herunder med et link til den nyeste 
udgave af kompensationsplanen. 

I EMEA kvalificerede cirka 0.5% af alle aktive Brand 
Affiliates sig til en incitamentrejse i 2021 

Vurder både tekst, billede og den samlede kontekst, når du 
skal bedømme, om et opslag er passende. Undgå at bruge 
de fremhævede ord og vendinger, der er særligt 
problematiske. Til gengæld opfordrer vi dig til at bruge de 
ord og koncepter, der er understregede. 

*REKLAME* 
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BRUG AF SOCIALE 
MEDIER Tillæg 
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Ofte stillede spørgsmål 

Spørgsmål: Hvorfor må jeg kun dele gennemsnitlige resultater om produkterne og muligheden? 

Svar: Fordi andre kan beslutte at købe produkter eller blive en del af forretningen baseret på de personlige 
oplevelser, du deler med dem. Derfor er det vigtigt at sikre, at mulige kunder får nøjagtige oplysninger og 
har realistiske forventninger. Selvom mange Brand Affiliates og kunder har oplevet ekstraordinære 
resultater, er der også mange, som ikke har. Derfor skal alle repræsentationer formidle og stemme overens 
med de godkendte produktfordele og gennemsnitlige kompensationstal. Selvom noget er sandt, er det 
ikke ensbetydende med, at du må sige det. 

Spørgsmål: Skal jeg bruge en ansvarsfraskrivelse, når jeg taler om indkomst-/livsstilspotentiale? 

Svar: Ja. Se retningslinjerne for anbefalinger. Her kan du finde de relevante ansvarsfraskrivelser og 
oplysninger om, hvornår du skal bruge dem. 

Spørgsmål: Hvorfor skal jeg bruge en ansvarsfraskrivelse, når jeg taler om succesrejser?  

Svar: Fordi incitamenter, som du modtager fra Nu Skin (inklusive rejser), anses for at udgøre 
kompensation, og derfor er det vigtigt at give den korrekte kontekst for at undgå forvirring om hvor 
mange Brand Affiliates, der rent faktisk har optjent dem. Brug denne ansvarsfraskrivelse, når du taler om 
kvalificering til succesrejser: "I EMEA kvalificerede cirka 0.5 % af alle aktive Brand Affiliates sig til en 
incitamentrejse i 2021. " 

Spørgsmål: Hvorfor skal jeg oplyse, at jeg er Brand Affiliate?  

Svar: På mange markeder er der et markedsføringskrav om, at du skal oplyse dette, når en virksomhed 
udbetaler kompensation. Oplysning derom skal være tydelig, fremtrædende og i nærheden af opslaget, 
dvs. ikke inkluderet i et generelt "Om"-afsnit eller overskygget af eventuel anden kontekst/tekst eller i 
inkluderet et hyperlink. Det er derfor vigtigt at du oplyser dit forhold til Nu Skin på dine personlige opslag. 
Du skal derfor på selve billedet/vidoen eller i starten af teksten der er knyttet til billedet/vidoen, tydeligt 
oplyse at omtalen er reklame med: “Reklame” eller “Annonce”. Derudover kan du samtidig bruge hashtags 
på dine opslag (f.eks. #NUSKIN #NSbrandaffiliate).  

For flere oplysninger relateret til markedsføringskrav  i DK opfordrer vi dig kraftigt til at gennemgå 
følgende retningslinjer ved at klikke her. 
  

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49742/17-10423-20-gode-raad-til-influenter-om-skjult-reklame_m-billeder-3044183_1_1.pdf
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Spørgsmål: Hvordan fungerer returneringspolitikken i forbindelse med salg via sociale medier?  

Svar: Alle Brand Affiliates, der vælger at bruge sociale medieplatforme, skal oplyse alle kunder om og 
overholde Nu Skins refusions- og returneringspolitik for detailkunder. Virksomheden forbeholder sig 
retten til at tilbagebetale detailkunder, efter eget skøn, hvis det fastlægges, at retur- og refunderingspolitik 
ikke er blevet overholdt, og der vil blive tilbageholdt bonusprovision fra den sælgende Brand Affiliate.  

 

Spørgsmål: Hvorfor må jeg ikke sælge via online-markedspladser (f.eks. Facebook Marketplace, eBay, 
Amazon, Etsy osv.)?  

Svar: Virksomhedens holdning er, at salg via sociale medier er en forlængelse af direkte personligt salg. 
Produkter, der annonceres i fysiske butikker og på online-markedspladser, er ikke personligt salg 
og adskiller sig derfor fra denne type interaktion med kunderne.  

Spørgsmål: Må jeg vise produktnavne på sociale medier og salgssider?  

Svar: Virksomhedens varemærker, produktnavne og virksomhedsbilleder må anvendes i individuelle 
opslag. Men virksomhedens varemærker, produktnavne eller logoer må ikke bruges til at navngive eller 
brande en Brand Affiliates sociale medieplatform eller salgsside.  

Spørgsmål: Må jeg dele produktpriser, rabatter og kampagner offentligt? 

Svar: Selvom produktpriser må vises på din salgsside, må du ikke promovere eller dele specifikke 
priser eller rabatter på sociale medier. Du må dog godt fremhæve kampagner på dine sociale mediesider 
(f.eks.: "Fantastisk feriekampagne nu‒ se min salgsside for yderligere detaljer"). 

For at se flere Ofte stillede spørgsmål, klik . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-da.pdf
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LOKALE RESTRIKTIONER 
Østrig: Ifølge "Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen” er det forbudt at 

videresælge kosttilskud i Østrig. Kosttilskud købt fra den lokale Nu Skin-afdeling er kun beregnet til 

personlig brug. 

Frankrig: Ifølge fransk lovgivning om VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) må Brand Affiliates med 

VDI-status ikke gennemføre distancesalg. Dog må sociale medier bruges til at promovere produkterne. 

Derudover må VDI Mandataires ikke sælge direkte til detailkunder. 

Italien: Ifølge italiensk lovgivning om direkte salgsaktiviteter må Brand Affiliates kun indsamle indkøbsordrer 

og indsende dem til virksomheden. Derfor er videresalg på enhver platform ikke lovligt. Dette krav gælder 

enhver Brand Affiliate, uanset bopælsmarked. 

Israel: Brand Affiliates må ikke sælge produkter, medmindre de er registreret som en virksomhed. 

Rusland og Ukraine: Brand Affiliates må ikke videresælge nogen form for kosttilskud. Kosttilskud købt fra 

den lokale Nu Skin-afdeling er kun beregnet til personlig brug. 
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