
 

RETNINGSLINJER 

FOR DELING PÅ 

SOSIALE MEDIER 
For Nu Skin Brand Affiliates (Europa, Midtøsten og Afrika) 

Vår forretningsmodell er basert på personlig salg – gjennom styrken ved personlige 
anbefalinger. I takt med at teknologien utvikler seg, vil personer fortsette å dele 
entusiasme for Nu Skin. Nu Skin støtter og vil fortsette å støtte aktive deltagelse i sosiale 
medier. Som en Brand Affiliate representerer du Nu Skin. Det er helt nødvendig at bruken 
av sosiale medier samsvarer med Nu Skins profil og standarder for merkevaren og våre 
retningslinjer.  

For å beskytte og forbedre Nu Skins om-
dømme når du bruker sosiale medier, følg disse 
enkle retningslinjene i tillegg til våre mer 
omfattende retningslinjer og prosedyrer. Vi ber 
om at du bare legger ut og bruker innhold som 
følger disse retningslinjene. 

Ver.: 202208 
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Dagens publikum er gjerne mer skeptiske til påstander om produkter og 
muligheter. Dette gjelder også bransjen for direktesalg generelt og muligheten 
for å lykkes med denne forretningsmodellen.  

Ha dette perspektivet i bakhodet når du kommuniserer ut. 

FORDI DE OFTE TENKER AT 
BUDSKAPET ER … 

VÆR ALLTID NØYE MED 
FØLGENDE … 

«Det er for godt til å 
være sant» 

Vær åpenhjertig  
og ikke ta for hardt i 

«For lite informasjon» 
Gi spesifikk informasjon 
som reduserer 
bekymringer 

«For mye, for snart» Møt publikum  
hvor de er i dag 

 



RETNINGSLINJER FOR DELING 
PÅ SOSIALE MEDIER 

For Brand Affiliates (Europa, Midtøsten og Afrika) 
 

 

3 
 

 – HVA 
DU BØR GJØRE,  HVA DU 
IKKE BØR GJØRE

     

del positive personlige opplevelser, 

ny kunnskap om et produkt og anbefalinger 

som samsvarer med godkjente påstander 

del artige opplevelser ved å drive 

bedriften og fortell om de gode resultatene 

som gjerne kommer med hardt arbeid 

og tålmodighet 

snakk om Velocity – Nu Skins 

konkurransedyktige og innovative 

salgskompensasjonsplan 

del bilder og videoer om egne 

opplevelser i Nu Skin 

del den personlige salgssiden eller 

en salgsplattform for en bedrift med kundene* 

del det faktum at du er en Brand 

Affiliate i Nu Skin, for eksempel #ad, 

#advertisement #NSbrandaffiliate 

legg frem en påstand eller antydning 

om at våre produkter behandler, kurerer eller 

forhindrer sykdom, eller at du selv er blitt frisk 

ved bruk av et produkt – selv om det er sant 

legg frem usanne eller misledende 

påstander om livsstil eller inntekt som overgår 

den gjennomsnittlige Brand Affiliate 

legg frem et tilbud eller antydning 

om garanti for suksess eller inntekt. Det gjelder 

også garantier om å følge et system 

legg frem en påstand eller antydning 

om at insentiver som Suksessturer sponset 

av selskapet eller andre er «gratis» eller enkle 

å oppnå 

promoter produktene ved bruk av 

konkurranser, lotterier, trekninger eller spill 

*Se .
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PASSENDE  UPASSENDE 
Barna er levert på skolen, jeg har trent et par timer og 
er ute på ærend …  
Nå …er det tid for å jobbe <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
Jeg <3 deilige brunsjer midtveis i uken! Seriøst, dere. 
Det var fantastisk!! Jeg ELSKER det jeg gjør og vil 
gjerne dele det med deg!  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
 

 

Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle få denne 
drømmebilen bare ved å selge denne sinnsykt 
bra tannpastaen …  
SPØR MEG om hvordan jeg tjener SPRØTT MYE 
penger på sosiale medier …VALUTA DELUXE. Seriøst, 
du får SÅ MYE igjen for det! #toothpastemoney #nurover 
#nucar 

 

Den herlige arbeidsgjengen min er på vei mot økonomisk 
frihet og frihet til å bestemme over egen tid!! Vi tjener 
penger mens vi sover, så nå SHOPPER vi … SÅ GLAD for 
å være med å skape et eget rike for alle dere med familier!  
Gratulerer for at du ble med meg <3 #luxlife #imhiring 
#replacementincome 

 

Klikk  for flere eksempler. 

Det er viktig å vurdere teksten, bildet og den generelle 
sammenhengen for å avgjøre om et innlegg er passende. 
Unngå bruk av uthevede ord og uttrykk som er spesielt 
problematiske. Vi oppfordrer heller til bruk av ord og 
konsepter med understrekning. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-no.pdf
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PASSENDE UPASSENDE 

Jeg ELSKER det faktum at jeg får mer tid med datteren 
min i bassenget  
Jeg kan jobbe hjemmefra i eget tempo  – hvis du ligner 
på meg og gjerne vil lære nye ting, knytte fine vennskap 
og tjene noen ekstra kroner på fantastiske produkter, 
la oss ta en prat!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 
#advertisement 
 

 

Hvem vil ha muligheten til å tjene noen ekstra kroner! 
Jeg ble veldig ivrig da jeg ble spurt for seks måneder siden!!! 
Her er jeg i dag, bedriften går fremdeles helt supert, og det 
hadde vært skikkelig digg hvis du vil samarbeide med meg!!  
Og ja, det er helt gratis å bli medlem. #NSbrandaffiliate 
#ad 

 

Dette kan bli DITT liv! Hvis du ser etter et skifte og 
tilbakevendende inntekt? Vil du betale ned på gjeld? 
Betale ned på hus og bil? Klar for å leve livet på egne 
premisser? RING MEG!  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 

#residualincome #timefreedom 

 

RING MEG!!! Betal studielån, matvarer og en 
nedbetaling på bil!!!  
#guaranteedincome #homebusiness #monthlyincome 

#free 

 

Klikk  for flere eksempler. 

Det er viktig å vurdere teksten, bildet og den generelle 

sammenhengen for å avgjøre om et innlegg er passende. 

Unngå bruk av uthevede ord og uttrykk som er spesielt 

problematiske. Vi oppfordrer heller til bruk av ord og 

konsepter med understrekning. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-no.pdf
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PASSENDE UPASSENDE 

Jeg bare ELSKER Tegreen! Ta kontakt med meg for 
mer informasjon!  
#amazingproducts #advertisement 

 
Av alle de FANTASTISKE produktene … er tannpastaen 

MIN FAVORITT! Se på MINE resultater! 

Denne muligheten får meg til å smile hver dag!  

#whitening #brightsmile #amazingbiz #ad 

 

 

OMGGGG! Du bare må prøve denne 
MAGISKE tannpastaen!  
Jeg har solgt over 100 tuber denne måneden. Valuta deluxe. 

Bli med på den neste bestillingen! #whiteningtoothpaste 

#freebusiness #immediateresults #ap24money 

 

Klikk  for flere eksempler. 

Det er viktig å vurdere teksten, bildet og den generelle 

sammenhengen for å avgjøre om et innlegg er passende. 

Unngå bruk av uthevede ord og uttrykk som er spesielt 

problematiske. Vi oppfordrer heller til bruk av ord og 

konsepter med understrekning. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-no.pdf
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PASSENDE  
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PASSENDE UPASSENDE 

Så glad for det flotte arbeidet mine medarbeidere og jeg 
har lagt ned i bedriften for å tjene opp til Suksessturer til 
skjønne reisemål! Det er så gøy å feire med teamet og få 
noen nye venner! <3 #friends #funlife #cheers #free-to-join-
opportunity #NSbrandaffiliate #ad 
Rundt 0.5 % aktive Brand Affiliates i Europa, Midtøsten og 
Afrika kvalifiserte til en insentivreise i 2021 
 

 

Mitt team og jeg har et fantastisk opphold i Sør-Karibia!  
Jeg får spart opp til reiser, hjelpe andre, jobbe hardt og 
begynne kvalifiseringen til Sydney! Bli med i teamet! 
#hardwork #mybusiness #mylife #NSbrandaffiliate 
#advertisement 
I Europa, Midtøsten og Afrika ble i gjennomsnittet rundt 0.5 % 
aktive Brand Affiliates i 2021 kvalifisert for en insentivreise 

 

BLI MED PÅ GRATIS REISE MED MEG!  
… Jeg har vært i denne fantastiske bedriften i tre måneder –-  
Jeg har hentet inn et team av sjefsdamer i stjerneklassen, 
sluttet i jobben, tatt datteren min med på en tur til ISLAND 
med alle utgifter inkludert, og jeg reiser også snart til 
BERMUDA! Nysgjerrig på hva jeg gjør?! #messageme 
#bossbabes #freebiztravel #nulife 

 
JEG VANT ET GRATIS CRUISE!! Mannen min og jeg 
reiser GRATIS til disse stedene! :-)  
Jeg ser etter tre personer eller mer som kan bli med meg på 
to reiser i året #buildinganempire #freetrips #money 
#privilegedlife #guaranteedtrip 

 
Du kan oppgi ansvarsfraskrivelsen nedenfor, som er 
godkjent av selskapet, med en lenke til det mest nylige 
sammendraget for kompensasjon. 

I Europa, Midtøsten og Afrika ble i gjennomsnittet rundt 
0.5 % av Brand Affiliates i 2021 kvalifisert for en insentivreise 

Det er viktig å vurdere teksten, bildet og den generelle 
sammenhengen for å avgjøre om et innlegg er passende. 
Unngå bruk av uthevede ord og uttrykk som er spesielt 
problematiske. Vi oppfordrer heller til bruk av ord og 
konsepter med understrekning. 
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DELING PÅ 
SOSIALE MEDIER 
Tillegg 
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Ofte stilte spørsmål 

Spørsmål: Hvorfor har jeg bare lov til å dele gjennomsnittlige resultater om produktene og muligheten? 

Svar: Det er viktig å sørge for at prospekter har korrekt informasjon og realistiske forventninger fordi andre 
vil kunne bestemme seg for å kjøpe produkter eller bli med i selskapet basert på opplevelsene du deler 
med dem. Selv om mange Brand Affiliates og kunder har fått helt ekstraordinære resultater, er det også 
mange som ikke har fått det. På grunn av dette, må alle representasjoner være konsekvente med 
godkjente produktfordeler og gjennomsnittlige kompensasjonstall. Bare fordi noe er sant, betyr ikke at 
du kan si det. 

Spørsmål: Trenger jeg en ansvarsfraskrivelse når det er snakk om potensial for inntekt/livsstil? 

Svar: Ja. Se retningslinjer for anbefalinger av muligheter for krav om ansvarsfraskrivelse og når de 
skal brukes. 

Spørsmål: Hvorfor trenger jeg en ansvarsfraskrivelse når jeg snakker om Suksessturer?  

Svar: Fordi insentivene du får fra Nu Skin (inkludert reiser) behandles som kompensasjon, er det viktig å 
komme med riktige opplysninger for å unngå forvirring i henhold til antall Brand Affiliates som faktisk 
tjente opp nok til disse turene. Når det er snakk om kvalifisering for Suksesstur, skal denne 
ansvarsfraskrivelsen brukes: «Rundt 0.5 % av aktive Brand Affiliates i Europa, Midtøsten og Afrika 
kvalifiserte til en insentivreise i 2021». 

Spørsmål: Hvorfor må jeg offentliggjøre at jeg er en Brand Affiliate?  

Svar: Krav til markedsføring i mange markeder krever at offentliggjøring må gjøres når et selskap utbetaler 
kompensasjon. Offentliggjøringen skal være klar, tydelig og plassert like ved innlegget, ikke på en mer 
generell side som «om oss», hvor den gjerne blir overveldet av sidens innhold og tekst, ei heller i en 
hyperlenke. Bruk emneknagger i personlige innlegg på sosiale medier for å vise din relasjon til Nu Skin 
(f.eks. #ad, #advertisement #NSbrandaffiliate). 

Spørsmål: Hvordan fungerer retningslinjer for returer ved salg på sosiale medier?  

Svar: Alle Brand Affiliates som velger å bruke plattformer på sosiale medier må offentliggjøre for kunder 
og overholde Nu Skins retningslinjer for bytte og salg av produkter for detaljsalgkunder. 
Selskapet forbeholder seg retten til å refundere detaljsalgkunder etter eget skjønn hvis det avgjør 
at retningslinjene for bytte/retur ikke er fulgt. Utbetaling av bonus og provisjon til en Brand Affiliate 
som stod for salget, vil da tilbakeholdes.   
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Spørsmål: Hvorfor kan jeg ikke selge produkter på nettmarkedsplasser (f.eks. kjøp-og-salg-sider på 
Facebook, eBay, Amazon, Etsy osv.)?  

Svar: Selskapet tenker at bruken av sosiale medier bare er en forlengelse av personlig direktesalg. 
Produkter som markedsføres i fysiske butikker og markedsplasser på nett, er bare det helt motsatte og 
støtter ikke kontakten med kundene.   

Spørsmål: Er det tillatt at jeg viser produktnavn på plattformer for sosiale medier og salgssider?  

Svar: Selskapets navn og produktnavn i tillegg til selskapets bilder vil kunne brukes i personlige innlegg på 
sosiale medier. Selskapets navn og produktnavn eller logoer kan ikke brukes ved omtale eller 
merkevarebygging av et utsalgssted eller en plattform for sosiale medier som tilhører en Brand Affiliate.  

Spørsmål: Får jeg dele produktpriser, rabatter og kampanjer i det offentlige? 

Svar: Selv om du kan inkludere produktpriser på salgssiden, kan du ikke promotere eller dele 
spesifikke priser eller rabatter på sosiale medier. Du vil derimot kunne fremheve kampanjer på sosiale 
medier (for eksempel, «Flott feriekampanje nå – se salgssiden for mer informasjon», «Spesiell kampanje til 
halv pris i hele desember! Klikk her for å gå til min side»). 

Klikk  for flere ofte stilte spørsmål. 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-no.pdf
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LOKALE RESTRIKSJONER 
Østerrike: Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: «Aufsuchen von Privatpersonen» betyr at videresalg 

av kosttilskudd er forbudt i Østerrike.  Kosttilskudd kjøpt fra Nu Skin lokalt er kun til personlig bruk. 

Frankrike:: Ifølge fransk lovgivning for VDI (Vendeur à Domicile Indépendant), skal Brand Affiliates med 

VDI-status ikke konkludere fjernsalg. Sosiale medier vil derimot kunne brukes til å promotere produktene. 

Det er ikke tillatt for «VDI Mandataires» å selge direkte til detaljsalgkunder. 

Italia: Ifølge italiensk lovgivning om direktesalg, kan Brand Affiliates bare samle inn bestillinger og overføre 

dem til selskapet. Derfor er det ikke tillatt med aktiviteter som innebærer videresalg på enhver plattform. 

Denne restriksjonen gjelder for hver Brand Affiliate, uansett hvor du har bostedsland. 

Israel: Brand Affiliates har ikke lov til å selge produkter i detaljsalg, med mindre de har registrert et foretak. 

Russland og Ukraina: Brand Affiliates vil ikke kunne videreselge kosttilskudd. Kosttilskudd kjøpt fra 

Nu Skin lokalt er kun til personlig bruk. 
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