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MEGOSZTÁS 

IRÁNYELVEI 
Nu Skin Brand Affiliate-ek részére (EMEA) 

Üzleti modellünk a személyes értékesítésen alapul, és az élőbeszéd erejére épít. Jóllehet, a 
technológia folyamatosan változik, az emberek odaadása, mellyel megosztják másokkal is a 
Nu Skin iránt érzett lelkesedésüket, állandó. A Nu Skin a jelenben és a jövőben is 
támogatja a közösségi médiában való aktív tevékenységet. Te, mint Brand Affiliate, a Nu 
Skint képviseled. Kulcsfontosságú, hogy a Nu Skin értékeinek, márkasztenderdjének és 
szabályainak megfelelően használd a közösségi médiát.  

A Nu Skin jó hírnevének megóvása és öregbítése 
végett, kérjük, tartsd be ezeket az alapvető 
irányelveket és a részletes Szabályzatot a közösségi 
média használatakor! Kérjük, hogy csak olyan 
tartalmakat ossz meg, és csak olyan tartalmak 
kapcsán mutass aktivitást, amelyek megfelelnek 
ezeknek az irányelveknek! 
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A mai publikum szkeptikusan fogadja a termékekkel és a lehetőséggel 
kapcsolatos állításokat, a közvetlen értékesítési ipar egészét, és kételkedik 
abban, hogy sikeres lehet ebben az üzleti modellben.  

Kommunikáció közben mindig képzeld magad a partnered helyébe! 

MERT GYAKRAN ÚGY VÉLIK, 
AZ ÜZENETEK... 

MINDIG ÜGYELJ ARRA, 
HOGY... 

„Túl szépek, hogy igazak 
legyenek” 

Légy egyenes,  
és ne túlozz 

„Túl kevés információt 
nyújtanak” 

Mutass fel konkrétumokat, 
amelyek 
eloszlatják a kételyeket 

„Túl sok túl hamar” 
 

Értsd meg a közönségedet!
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 LEHET  NEM 

     

oszd meg a jóváhagyott állításokkal 

összhangban lévő pozitív személyes 

tapasztalatokat, a termékek hátterében álló 

tudományt és a termékbeszámolókat 

mondd el, hogy örömöd leled az 

üzletben és a kemény munkával és türelemmel 

elért sikerekben 

beszélj a Velocityről, a Nu Skin 

versenyképes és innovatív értékesítési 

teljesítmény programjáról 

ossz meg olyan fényképeket 

és videókat, amelyek a Nu Skinnel szerzett 

saját személyes tapasztalataidról szólnak 

 irányítsd a vásárlókat saját értékesítési 

oldaladra vagy a vállalat valamelyik platformjára* 

 úgy mutatkozz be, mint a Nu Skin 

Brand Affiliate-e (#ad, #advertisement 

#NSbrandaffiliate) 

azt állítani, hogy a termékek 

betegségek kezelésére, gyógyítására, illetve 

megelőzésére alkalmasak, vagy hogy a termék 

segített meggyógyítani a te betegségedet – 

még akkor sem, ha igaz 

olyan életstílusra vagy 

bevételre vonatkozó állításokat tenni, amelyek 

meghaladják az átlag Brand Affiliate bevételét 

és eltúlozzák az életstílusát, hamisak 

vagy félrevezetők 

 azt állítani vagy sugalmazni, 

hogy a siker vagy a bevétel garantált, még egy 

rendszer követése által sem 

azt állítani vagy arra utalni, 

hogy a vállalat által szponzorált sikerutak vagy 

más ösztönző utak „ingyenesek”, vagy könnyű 

elérni őket 

versenyen, nyereményjátékon, 

sorsoláson vagy szerencsejátékon keresztül 

népszerűsíteni a termékeket 

*Kérjük, tekintsd meg a .
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HELYES  HELYTELEN 
Elvittem a gyerekeket a suliba, edzettem néhány órát a 
teremben, most pedig munka ezerrel…  
És most… dolgozzunk <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
Imádom a szerdai összejöveteleket! De most komolyan! 
Csúcs volt! IMÁDOM a munkámat, és szívesen 
megosztom veled, ha szeretnéd!  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
 

 

Soha nem gondoltam volna, hogy ennek az őrült 
fogkrémbiznisznek hála vehetem majd meg az álomautómat…  
ELÁRULOM, hogyan kereshetsz ŐRÜLTEN sokat  
a közösségi médián…$$$$. De most tényleg, ezzel  
CSAK NYERHETSZ! #toothpastemoney  
#nurover #nucar 

 

Gyönyörű csapattagjaim úton az anyagi és az időbeni 
szabadság felé!! Még alvás közben is keresünk, ezért most 
SHOPPINGOLUNK… ANNYIRA IZGATOTT 
VAGYOK, amiért segíthetek neked és a családodnak saját 
birodalmatok felépítésében!  
Gratulálok, amiért csatlakoztál hozzám <3 #luxlife #imhiring 
#replacementincome 

 

További példákért kattints . 

Egy-egy bejegyzés elbírálásakor fontos, hogy szemügyre 
vegyük a szöveget, a képet és az egész kontextust. 
Ne használd a kiemelt szavakat és kifejezéseket, mert ezek 
különösképpen problémásak. Azonban nyugodtan használd 
az aláhúzott szavakat és kifejezéseket! 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-hu.pdf
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HELYES HELYTELEN 
Annyira jó, hogy végre több időt tölthetek a lányommal 
a medencénél!  
Végre a saját időbeosztásom szerint dolgozhatok, otthonról – 
ha te is erre vágysz, és szívesen tanulnál egy-két új dolgot, 
szívesen barátkoznál, és egy kis extra pénzt is keresnél 
termékértékesítéssel, keress nyugodtan!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 
#advertisement 
 

 

Ki szeretne egy kis extra pénzt keresni? Amikor megláttam 
ezt a kérdést 6 hónappal ezelőtt, teljesen lázba jöttem. A 
mai napig csinálom a vállalkozást, és szívesen segítenék 
benne neked is!  
A csatlakozás abszolút ingyen van. #NSbrandaffiliate #ad 
 

 

Ez a TE életed is lehetne! Helyettesítenéd a mostani fizudat 
egy jó kis ismétlődő bevétellel? Vissza szeretnéd fizetni a 
tartozásodat? Ki akarod fizetni a házat és a kocsit? Készen 
állsz rá, hogy úgy élj, ahogy csak akarsz? HÍVJ FEL!  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 
#residualincome #timefreedom 

 

HÍVJ FEL!!! Segítek visszafizetni a diákhiteled, 
nagybevásárlást tartani és kocsit venni!!!  
#guaranteedincome #homebusiness #monthlyincome 
#free 

 

További példákért kattints . 

Egy-egy bejegyzés elbírálásakor fontos, hogy szemügyre 
vegyük a szöveget, a képet és az egész kontextust. 
Ne használd a kiemelt szavakat és kifejezéseket, mert ezek 
különösképpen problémásak. Azonban nyugodtan használd 
az aláhúzott szavakat és kifejezéseket! 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-hu.pdf
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HELYES HELYTELEN 

Imádom a Tegreent! Írj rám a részletekért!  
#amazingproducts #advertisement 

 
Az összes fantasztikus termék közül…  

a fogkrém a KEDVENCEM! NEKEM nagyon bevált!  

Ez a lehetőség minden nap mosolyt csal az arcomra! 

#whitening #brightsmile #amazingbiz #ad 

 

 

ÚRISTEN! Neked is be kell szerezned ezt a 
VARÁZSFOGKRÉMET!  
Ebben a hónapban több mint 100 tubussal adtam el 

belőle $$$. Le ne maradj a következő rendelésről! 

#whiteningtoothpaste #freebusiness #immediateresults 

#ap24money 

 

További példákért kattints . 

Egy-egy bejegyzés elbírálásakor fontos, hogy szemügyre 

vegyük a szöveget, a képet és az egész kontextust. 

Ne használd a kiemelt szavakat és kifejezéseket, mert ezek 

különösképpen problémásak. Azonban nyugodtan használd 

az aláhúzott szavakat és kifejezéseket! 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-hu.pdf
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HELYES 
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HELYES HELYTELEN 

Annyira keményen dolgoztam a csapatommal együtt, 
hogy kiérdemeljük a sikerutazásokat, és eljussunk néhány 
gyönyörű helyre! Annyira jó, hogy a csapatommal együtt 
ünnepelhetek, és közben új barátokat is szerezhetek! <3 
#friends #funlife #cheers #free-to-join-opportunity 
#NSbrandaffiliate #ad 
2021-ben az EMEA-ban az aktív Brand Affiliate-ek kb. 
0.5%-a kvalifikált sikerutazásra 

 

A csapatom és én a Karib-térség déli részén.  
Segíthetek másoknak, kemény munkával utazásokon 
vehetek részt, és már el is kezdtem a kvalifikálást a 
sydney-i útra! Csatlakozz a csapathoz! #hardwork 
#mybusiness #mylife #NSbrandaffiliate #advertisement 
2021-ben az EMEA-ban az aktív Brand Affiliate-ek kb. 
0.5%-a kvalifikált ösztönző utazásra 

 

GYERE, UTAZZ VELEM INGYEN!  
… már 3 hónapja csinálom ezt az üzletet…  
Lett egy belevaló csajokból álló csapatom, felmondtam a 
munkahelyemen, all inclusive nyaralásra vittem a lányomat 
IZLANDRA, és hamarosan a BERMUDÁK felé vesszük 
az irányt! Kíváncsi vagy a munkámra?! #messageme 
#bossbabes #freebiztravel #nulife 

 
NYERTEM EGY INGYENES HAJÓUTAT!! Ezekre 
a helyekre mi a férjemmel INGYEN utazunk! :-)  
Még 3 embert keresek, aki velem jöhetne az idei 2 utazásra 
#buildinganempire #freetrips #money #privilegedlife 
#guaranteedtrip 

 
Tedd az alábbi, a vállalat által jóváhagyott jogi nyilatkozatot a 
bejegyzés alá, és linkeld a juttatások legfrissebb 
összefoglalóját! 

2021-ben az EMEA-ban az aktív Brand Affiliate-ek kb. 0.5%-a 
kvalifikált ösztönző utazásra 

Egy-egy bejegyzés elbírálásakor fontos, hogy szemügyre 
vegyük a szöveget, a képet és az egész kontextust. 
Ne használd a kiemelt szavakat és kifejezéseket, mert ezek 
különösképpen problémásak. Azonban nyugodtan használd 
az aláhúzott szavakat és kifejezéseket! 
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MEGOSZTÁS A 
KÖZÖSSÉGI MÉDIÁN 
Melléklet 
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GYIK 

K: Miért csak az átlagos eredményeket oszthatom meg a termékekkel és a lehetőséggel kapcsolatban? 

V: Azért, mert lehet, hogy mások az általad megosztott tapasztalatok miatt vásárolnak terméket vagy 
csatlakoznak az üzlethez, ezért fontos, hogy pontos információkat szerezzenek, és reális elvárásokkal 
vágjanak bele a vállalkozásba. Habár sok, de nem minden Brand Affiliate és fogyasztó számolhat be 
kiemelkedő eredményekről. Ezért minden beszámolónak a jóváhagyott terméktulajdonságokat és átlagos 
kereseti értékeket kell tartalmaznia. Attól még, hogy valami igaz, nem biztos, hogy állítható is. 

K: Fel kell tüntetnem a jogi nyilatkozatot, amikor a lehetséges bevételről/életstílusról posztolok? 

V: Igen. A szükséges nyilatkozatokat és azok használatát, kérjük, tekintsd meg A Lehetőség bemutatásának 
irányelvei c. dokumentumban! 

K: Miért kell feltüntetnem a jogi nyilatkozatot, amikor a sikerutazásokról van szó? 

V: Azért, mert a Nu Skintől származó ösztönzők (beleértve a sikerutazásokat is) juttatásnak számítanak, 
ezért fontos, hogy a megfelelő kontextusban kerüljenek feltüntetésre, és ne legyen félreérthető, hogy 
valójában hány Brand Affiliate érdemelte ki őket. Amikor a sikerutazásra való kvalifikációról posztolsz, 
az alábbi jogi nyilatkozat feltüntetése kötelező: „2021-ben az EMEA-ban az aktív Brand Affiliate-ek kb. 
0.5%-a kvalifikált ösztönző utazásra.” 

K: Miért kell elárulnom, hogy Brand Affiliate vagyok? 

V: Számtalan piacon előírás, hogy amikor egy vállalat juttatásban részesíti a hirdetőt, a hirdetésnek 
tájékoztatást kell tartalmaznia. A tájékoztatásnak tisztán érthetően és szembetűnőnek kell lennie, 
és a bejegyzés közvetlen közelében kell feltüntetni, nem pedig egy általános „részletek” részben, 
ahol elveszik a szövegben, illetve linkelve sem elfogadott. A közösségi médiában írt önálló bejegyzések 
esetében hashtagekkel ismertesd a Nu Skinnel való kapcsolatodat (pl. #ad, #advertisement 
#NSbrandaffiliate). 

K: Hogyan működik a visszatérítés a közösségi médiában való értékesítéskor? 

V: Minden Brand Affiliatenek, aki a közösségi média felületét használja, fel kell hívnia a vásárlók figyelmét, 
hogy a kiskereskedelmi vásárlásra a Nu Skin pénzvisszafizetési szabályai vonatkoznak, és azokat 
a Brand Affiliate-nek be kell tartania. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy – saját döntése alapján – 
visszatérítse a termékek árát a kiskereskedelmi vásárlóknak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
a pénzvisszafizetési/termékcsere szabályokat nem tartották be; ez esetben visszatarthatja az értékesítő 
Brand Affiliate-nek járó bónuszjutalékok kifizetését. 
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K: Miért nem értékesíthetek online piactereken (pl. Facebook piactér, eBay, Amazon, Etsy stb.)? 

V: A Vállalat véleménye szerint a közösségi média használata a közvetlen értékesítés egy kiterjesztett 
formája. A fizikai jelenléttel nem rendelkező üzletekben és az online piactereken való termékértékesítés 
ennek épp az ellenkezője, és nem támogatják a vásárlóval való interakciót.  

K: A közösségi média felületein és az értékesítési oldalakon feltüntethetem a termékek nevét? 

V: A Vállalat védjegyei, a terméknevek és a Vállalat képei feltüntethetők a bejegyzésekben. Ugyanakkor 
a Vállalat védjegyei, a terméknevek vagy logók nem használhatók a Brand Affiliate saját platformjának vagy 
értékesítési oldalának nevében.  

K: A termékek árát, kedvezményeket és promóciókat megoszthatom nyilvánosan? 

V: Habár a termékek árát feltüntetheted az étékesítési oldalon, a közösségi médián nem 
reklámozhatsz vagy oszthatsz meg adott árakat vagy kedvezményeket. Azonban a közösségi médiában 
létrehozott oldaladon felhívhatod a figyelmet az éppen aktuális promócióra (pl. „Nagyszerű ünnepi 
promóció – a részletekért látogass el az értékesítési honlapomra”). 

Még több GYIK megtekintéséhez kattints . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-hu.pdf
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HELYI SZIGORÍTÁSOK 
Ausztria: a „Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen” szabályozás szerint 

tilos Ausztriában az étrend-kiegészítők viszontértékesítése. A helyi Nu Skintől étrend-kiegészítők vásárlása 

kizárólag személyes célra megengedett. 

Franciaország: a francia VDI-vel kapcsolatos törvények értelmében a VDI-státusszal (Vendeur à Domicile 

Indépendant) rendelkező Brand Affiliate-ek nem folytathatnak távértékesítési tevékenységet. Ugyanakkor a 

közösségi médiában ők is népszerűsíthetik a termékeket. Végezetül pedig a „VDI Mandataires” nem 

jogosultak közvetlenül kiskereskedelmi ügyfelek számára értesíteni. 

Olaszország: a közvetlen értékesítésre vonatkozó olasz jogszabályok értelmében a Brand Affiliate-ek 

kizárólag rendelést gyűjthetnek be, amit be kell nyújtaniuk a vállalatnak. Ebből kifolyólag az újraértékesítés 

semmilyen platformon sem megengedett. Ez a szigorítás a tartózkodási hely/székhely szerinti piactól 

függetlenül minden Brand Affiliate-re vonatkozik. 

Izrael: a Brand Affiliate-ek kiskereskedelmi forgalomban nem értékesíthetnek Termékeket, csak ha Társaságként 

regisztrálták magukat. 

Oroszország és Ukrajna: a Brand Affiliate-ek viszonteladóként nem értékesíthetnek semmilyen étrend-

kiegészítőt. A helyi Nu Skintől étrend-kiegészítők vásárlása kizárólag személyes célra megengedett. 
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