
 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
UDOSTĘPNIANIA TREŚCI  
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Dla Brand Affiliates Nu Skin (EMEA – Europa, Bliski Wschód i Afryka) 

Nasz model biznesowy opiera się na sprzedaży bezpośredniej i wykorzystuje potęgę 
rekomendacji. Technologia cały czas się zmienia, ale różne osoby będą w dalszym ciągu 
dzielić się swoim entuzjazmem wobec Nu Skin. Firma Nu Skin nieustannie wspiera aktywne 
uczestnictwo w mediach społecznościowych. Jako Brand Affiliate, reprezentujesz Nu Skin. 
Masz obowiązek korzystać z mediów społecznościowych w sposób zgodny z wizerunkiem 
Nu Skin oraz standardami i zasadami marki.  

Aby chronić i wzmacniać reputację Nu Skin 
podczas korzystania z mediów 
społecznościowych, należy przestrzegać 
poniższych podstawowych wytycznych, 
a także szczegółowych Zasad i Procedur. 
Należy zwracać uwagę, aby publikować 
i odpowiadać na treści, które są zgodne 
z niniejszymi wytycznymi. 
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Współcześni odbiorcy bywają sceptycznie nastawieni do oświadczeń 
dotyczących produktów i możliwości, samej branży sprzedaży bezpośredniej 
oraz szans na odniesienie sukcesu w tym modelu biznesowym.  

Należy mieć to na uwadze podczas komunikacji z takimi osobami. 

ODBIORCY CZĘSTO 
POSTRZEGAJĄ 

WIADOMOŚCI JAKO… 

DLATEGO ZAWSZE 
NALEŻY… 

„Zbyt piękne, 
aby były prawdziwe” 

 
Mówić wprost  
i nie wyolbrzymiać 

„Zbyt mało informacyjne” 
 

Podawać konkretne 
informacje, które 
pomogą rozwiać obawy 

„Zbyt szczegółowe 
i przekazywane za szybko” 

 
Dostosować 
wiadomość do etapu,  
na jakim aktualnie 
znajdują się odbiorcy 
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 NALEŻY
NIE NALEŻY  

     

dzielić się pozytywnymi 
osobistymi doświadczeniami, badaniami 
naukowymi dotyczącymi produktów 
oraz referencjami, które są zgodne 
z zatwierdzonymi oświadczeniami 

mówić o przyjemnych 
doświadczeniach związanych 
z prowadzeniem działalności oraz 
sukcesie, jaki można osiągnąć dzięki 
cierpliwości i ciężkiej pracy 

mówić o Velocity – 
konkurencyjnym i innowacyjnym planie 
motywacyjnym Nu Skin 

udostępniać zdjęcia 
i filmy dotyczące Twoich osobistych 
doświadczeń związanych z Nu Skin 

 kierować klientów na 
Twoją osobistą stronę sprzedażową 
lub firmową platformę sprzedażową* 

 informować o tym, że należysz do 
grona Brand Affiliates Nu Skin, np. używając 
hashtagów: #ad, #advertisement 
#NSbrandaffiliate 

twierdzić ani sugerować, 
że nasze produkty leczą lub zapobiegają 
chorobom, lub że produkt pomógł wyleczyć 
Twoje dolegliwości, nawet jeśli to prawda 

publikować oświadczeń 
na temat stylu życia lub dochodów, 
które wykraczają poza doświadczenia 
przeciętnego Brand Affiliate albo są 
fałszywe lub wprowadzają w błąd 

dawać ani sugerować 
żadnej gwarancji sukcesu lub dochodów, 
w tym gwarancji związanych z działaniem 
według określonego systemu 

twierdzić ani sugerować, 
że podróże sukcesu sponsorowane przez firmę 
lub inne inicjatywy są „darmowe” lub łatwe do 
zdobycia 

promować produktów 
poprzez konkursy, loterie, zakłady lub 
gry losowe 

*Zapoznaj się z . 
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ODPOWIEDNIE  NIEODPOWIEDNIE 

Odwiozłam dzieci do szkoły, spędziłam kilka godzin 
na siłowni, a teraz załatwiam sprawy…  
Czas popracować <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
Uwielbiam oferty brunchowe w środku tygodnia! <3 
Naprawdę, to było coś niesamowitego! Absolutnie 
KOCHAM to, co robię i chcę dzielić się tym szczęściem!  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
 

 

Kto by pomyślał, że zarobię na wymarzony samochód, 
sprzedając pastę do zębów…  
ODEZWIJ SIĘ I ZAPYTAJ, jak zarabiam OBŁĘDNE 
pieniądze w mediach społecznościowych…$$$$. 
Możesz NAPRAWDĘ DUŻO zyskać! 
#toothpastemoney #nurover #nucar 

 

Mój wspaniały zespół jest na drodze do wolności 
finansowej i wolności w zarządzaniu czasem!! Zarabiamy 
pieniądze podczas snu, więc czas na ZAKUPY… 
TO EKSCYTUJĄCE, że mogę pomagać 
w budowaniu imperium dla Was i Waszych rodzin!  
Gratuluję wszystkim, którzy przyłączyli się do mnie! 
<3 #luxlife #imhiring #replacementincome 

 

Więcej przykładów można znaleźć . 

Przy określaniu, czy post jest odpowiedni, należy wziąć pod 
uwagę tekst, zdjęcie i ogólny kontekst. Unikaj stosowania 
wyróżnionych wyrazów i terminów, które są szczególnie 
problematyczne. Zachęcamy natomiast do stosowania 
wyrazów i koncepcji, które zostały podkreślone. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-pl.pdf
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ODPOWIEDNIE NIEODPOWIEDNIE 
NIESAMOWICIE SIĘ CIESZĘ, że mogę spędzać więcej 
czasu z córką przy basenie.  
Mogę pracować z domu we własnym tempie. Jeżeli tak jak 
ja chcesz znaleźć motywację do uczenia się nowych rzeczy, 
zdobyć wspaniałych przyjaciół i zarobić parę dodatkowych $, 
sprzedając wspaniałe produkty, zapraszam do kontaktu!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 
#advertisement 

 

Kto chciałby mieć możliwość, by zarobić trochę 
dodatkowych pieniędzy? Gdy 6 miesięcy temu zadano mi 
to pytanie, byłam bardzo podekscytowana!!! Dziś dalej 
rozkręcam biznes – możesz robić to razem ze mną!!  
Przyłączenie się nie wymaga żadnych opłat. 
#NSbrandaffiliate #ad 

 

To może być TWOJE życie! Marzy Ci się dochód 
zastępczy i zysk cykliczny? Chcesz spłacić dług? 
Chcesz zapłacić za dom i samochód? Chcesz żyć 
na własnych warunkach? ZADZWOŃ DO MNIE!  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 
#residualincome #timefreedom 

 

ZADZWOŃ DO MNIE!!! Zdobądź środki, które 
pomogą Ci opłacić kredyt studencki, zapłacić za 
zakupy i samochód!!!  
#guaranteedincome #homebusiness 
#monthlyincome #free 

 

Więcej przykładów można znaleźć . 

Przy określaniu, czy post jest odpowiedni, należy wziąć pod 
uwagę tekst, zdjęcie i ogólny kontekst. Unikaj stosowania 
wyróżnionych wyrazów i terminów, które są szczególnie 
problematyczne. Zachęcamy natomiast do stosowania 
wyrazów i koncepcji, które zostały podkreślone. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-pl.pdf
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ODPOWIEDNIE NIEODPOWIEDNIE 
UWIELBIAM Tegreen! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 
skontaktuj się ze mną!  
#amazingproducts #advertisement 

 
Ze wszystkich WSPANIAŁYCH produktów 
NAJBARDZIEJ LUBIĘ pastę do zębów! Zobacz, 
jakie rezultaty przyniosła w MOIM przypadku! 
Dzięki tej możliwości codziennie się uśmiecham! 
#whitening #brightsmile #amazingbiz #ad 

 

 

WOW! Musisz wypróbować tę MAGICZNĄ 
pastę do zębów!  
W tym miesiącu sprzedałam ponad 100 tubek $$$. 
Przyłącz się do kolejnego zamówienia! 
#whiteningtoothpaste #freebusiness 
#immediateresults #ap24money 

 

Więcej przykładów można znaleźć . 

Przy określaniu, czy post jest odpowiedni, należy wziąć pod 
uwagę tekst, zdjęcie i ogólny kontekst. Unikaj stosowania 
wyróżnionych wyrazów i terminów, które są szczególnie 
problematyczne. Zachęcamy natomiast do stosowania 
wyrazów i koncepcji, które zostały podkreślone. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-pl.pdf
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ODPOWIEDNIE  
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ODPOWIEDNIE NIEODPOWIEDNIE 

Ja i mój zespół włożyliśmy wiele wysiłku, żeby zapracować 
na udział w podróżach sukcesu do pięknych miejsc! 
Świętowanie sukcesu z zespołem i zawieranie nowych 
przyjaźni to wspaniała zabawa! <3 #friends #funlife #cheers 
#free-to-join-opportunity #NSbrandaffiliate #ad 
W 2021 r. w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) 
do udziału w wycieczce motywacyjnej zakwalifikowało się ok. 
0.5% przeciętnych Aktywnych Brand Affiliates. 

 

Razem z zespołem świetnie się bawimy na 
południu Karaibów!  
Mogę pracować na możliwość udziału w wycieczkach, 
pomagać innym, dawać z siebie jak najwięcej i rozpocząć 
proces kwalifikacji do podróży do Sydney! Przyłącz się 
do naszego zespołu#hardwork #mybusiness #mylife 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
W 2021 r. w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) 
do udziału w wycieczce motywacyjnej zakwalifikowało się ok. 
0.5% przeciętnych Aktywnych Brand Affiliates. 

 

PODRÓŻUJ ZE MNĄ ZA DARMO!  
Jestem w tym niesamowitym biznesie od 3 miesięcy…  
Zatrudniłam niesamowity zespół businesswoman, 
odeszłam z pracy, zabrałam córkę na całkowicie bezpłatną 
wycieczkę na ISLANDIĘ, a wkrótce jadę na BERMUDY! 
Zastanawiasz się, czym się zajmuję?! #messageme 
#bossbabes #freebiztravel #nulife 

 
WYGRAŁAM BEZPŁATNY REJS!! Razem z mężem 
wybieramy się tam ZA DARMO! :-)  
Szukam 3 dodatkowych osób, które będą towarzyszyć 
mi w 2 wyjazdach rocznie #buildinganempire #freetrips 
#money #privilegedlife #guaranteedtrip 

 

Możesz zamieścić poniższe zastrzeżenie zatwierdzone przez firmę 
wraz z linkiem do ostatniego Podsumowania wynagrodzeń. 

W 2021 r. w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) 
do udziału w wycieczce motywacyjnej zakwalifikowało się ok. 
0.5% przeciętnych Aktywnych Brand Affiliates 

Przy określaniu, czy post jest odpowiedni, należy wziąć pod 
uwagę tekst, zdjęcie i ogólny kontekst. Unikaj stosowania 
wyróżnionych wyrazów i terminów, które są szczególnie 
problematyczne. Zachęcamy natomiast do stosowania 
wyrazów i koncepcji, które zostały podkreślone. 
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Załącznik dotyczący 
UDOSTĘPNIANIA 
TREŚCI W MEDIACH 
SPOŁECZNO-
ŚCIOWYCH 
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
Pytanie: Dlaczego mogę udostępniać tylko informacje o średnich wynikach związanych z produktami i 
możliwością? 

Odpowiedź: Ze względu na to, że inne osoby mogą podejmować decyzje o zakupie produktów lub 
przystąpieniu do biznesu na podstawie opisanych przez Ciebie doświadczeń, należy upewnić się, że 
otrzymają one dokładne informacje i będą mieć realistyczne oczekiwania. Chociaż wielu Brand Affiliates i 
klientów osiągnęło nadzwyczajne wyniki, wiele innych osób ich nie doświadczyło. Z tego powodu wszystkie 
oświadczenia muszą być zgodne z zatwierdzonymi informacjami na temat korzyści wynikających ze 
stosowania produktów oraz średnimi danymi liczbowymi na temat wynagrodzeń. Sam fakt, że coś jest 
prawdą, nie oznacza, że możesz o tym mówić. 

Pytanie: Czy muszę dodawać zastrzeżenie, mówiąc o potencjalnej możliwości uzyskania 
dochodów/zmiany stylu życia? 

Odpowiedź: Tak. Zapoznaj się z Wytycznymi dotyczącymi oświadczeń o możliwości. Znajdziesz tam 
informacje o wymaganych zastrzeżeniach oraz o tym, kiedy ich używać. 

Pytanie: Dlaczego muszę dodawać zastrzeżenie, mówiąc o podróżach sukcesu? 

Odpowiedź: Inicjatywy, jakie otrzymujesz od Nu Skin (w tym także podróże), uznawane są za wynagrodzenie. 
Z tego względu należy przedstawić odpowiedni kontekst, aby uniknąć wątpliwości co do tego, ilu Brand 
Affiliates faktycznie zapracowało na udział w takich podróżach. Mówiąc o kwalifikacji do podróży sukcesu, 
należy dodać następujące zastrzeżenie: „W 2021 r. w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) do 
udziału w wycieczce motywacyjnej zakwalifikowało się ok. 0.5% przeciętnych Aktywnych Brand Affiliates”. 

Pytanie: Dlaczego muszę informować, że jestem Brand Affiliate? 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi reklam, jakie obowiązują na wielu rynkach, należy 
ujawniać takie informacje, gdy firma wypłaca wynagrodzenie. Informacja musi zostać podana w jasny sposób 
i musi być umieszczona w widocznym miejscu, bezpośrednio obok posta. Nie może zostać umieszczona w 
ogólnej sekcji „O mnie”, zdominowana przez inną treść/tekst ani dodana w formie hiperłącza. W przypadku 
indywidualnych postów w mediach społecznościowych należy informować o swojej relacji z Nu Skin, 
korzystając z hashtagów (np. #ad, #advertisement #NSbrandaffiliate). 
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Pytanie: Jak działa polityka zwrotów w przypadku sprzedaży za pośrednictwem mediów 
społecznościowych? 

Odpowiedź: Wszyscy Brand Affiliates, którzy zdecydują się korzystać z platform społecznościowych, mają 
obowiązek poinformować klientów o polityce Nu Skin dotyczącej zwrotów i wymiany produktów dla klientów 
detalicznych oraz przestrzegać jej postanowień. Firma zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy klientom 
detalicznym według własnego uznania, jeżeli uzna, że jej polityki zwrotów/wymiany nie były przestrzegane, a 
ponadto potrąci bonusowe prowizje od Brand Affiliate, który dokonał sprzedaży.  

Pytanie: Dlaczego nie mogę prowadzić sprzedaży na platformach handlowych online (Facebook 
Marketplace, eBay, Amazon, Etsy itp.)?  

Odpowiedź: W naszej Firmie wierzymy, że korzystanie z mediów społecznościowych jest przedłużeniem 
bezpośredniej indywidualnej relacji sprzedażowej. Produkty promowane w fizycznych sklepach i na 
internetowych platformach handlowych są tego przeciwieństwem i nie wspierają interakcji z klientem.  

Pytanie: Czy mogę publikować nazwy produktów na platformach społecznościowych i stronach 
sprzedażowych? 

Odpowiedź: Firmowe nazwy handlowe, nazwy produktów oraz obrazy Firmy mogą być wykorzystywane 
w indywidualnych postach. Firmowe nazwy handlowe, nazwy produktów i logo nie mogą być 
wykorzystywane na potrzeby nadawania nazwy lub brandingu platformy społecznościowej bądź strony 
sprzedażowej Brand Affiliate.  

Pytanie: Czy mogę publicznie udostępniać informacje o cenach produktów, zniżkach i promocjach? 

Odpowiedź: Możesz podawać ceny produktów na swojej stronie sprzedażowej, ale nie możesz promować 
ani udostępniać informacji o konkretnych cenach lub zniżkach w mediach społecznościowych. Na swoich 
stronach w mediach społecznościowych możesz zamieścić informację o promocjach (np. „Trwa wspaniała 
świąteczna promocja – więcej szczegółów znajdziesz na mojej stronie sprzedażowej”,). 

Więcej odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-pl.pdf
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OGRANICZENIA LOKALNE 
Austria: „Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen” – w Austrii obowiązuje 

zakaz odsprzedaży suplementów diety. Suplementy diety zakupione od lokalnego podmiotu Nu Skin służą 

wyłącznie do użytku osobistego. 

Francja: Zgodnie z francuskim prawem dotyczącym VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) Brand 

Affiliates posiadający status VDI nie mogą prowadzić sprzedaży na odległość. Dozwolone jest jednak 

korzystanie z mediów społecznościowych do promocji produktów. Dodatkowo VDI Mandataires nie mogą 

prowadzić sprzedaży bezpośredniej do klientów detalicznych. 

Włochy: Zgodnie z włoskim prawem dotyczącym sprzedaży bezpośredniej Brand Affiliates mogą jedynie 

zbierać zamówienia i przekazywać je firmie. W związku z tym zabroniona jest odsprzedaż na jakiejkolwiek 

platformie. To ograniczenie dotyczy każdego Brand Affiliate niezależnie od rynku, na jakim mieszka. 

Izrael: Brand Affiliates nie mogą prowadzić sprzedaży detalicznej Produktów, o ile nie są zarejestrowani jako 

firma. 

Rosja i Ukraina: Brand Affiliates nie mogą prowadzić odsprzedaży suplementów diety. Suplementy diety 

zakupione od lokalnego podmiotu Nu Skin służą wyłącznie do użytku osobistego. 
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