GHID PENTRU
POSTĂRI PE REȚELE
DE SOCIALIZARE
Pentru Brand Affiliate Nu Skin (EMEA)
Modelul nostru de afaceri se bazează pe vânzări directe - utilizând puterea
comunicării orale. În timp ce tehnologia se schimbă continuu, oamenii vor continua
să își împărtășească entuziasmul pentru Nu Skin. Nu Skin susține și va susține în
continuare participarea activă pe rețelele de socializare. Ca Brand Affiliate, dvs.
reprezentați Nu Skin. Este imperativ ca utilizarea rețelelor de socializare să respecte
imaginea Nu Skin, standardele și politicile brand-ului.

Pentru a proteja și îmbunătăți reputația
Nu Skin când sunt folosite rețele de
socializare, respectați aceste instrucțiuni
de bază, precum și documentul nostru
detaliat Politici și proceduri. Vă rugăm să
postați și să interacționați doar cu un
conținut care respectă aceste instrucțiuni.

GHID PENTRU POSTĂRI PE
REȚ ELE DE SOCIALIZARE

Pentru Parteneri Brand Affiliate Nu Skin (EMEA)

Publicul din ziua de azi poate fi sceptic cu privire la afirmațiile despre
produse, despre oportunitatea de afaceri, despre întreaga industrie a
vânzărilor directe și despre abilitatea lor de a reuși într-un astfel de
model de business.
Atunci când comunicați cu ei, păstrați în minte perspectiva, nu vă
pierdeți în detalii.

DEOARECE EI DESEORI CRED
CĂ MESAJELE SUNT...

„Prea frumoase pentru
a fi adevărate”

„Prea puține informații”

„Prea mult, prea devreme”

ÎNTOTDEAUNA AVEȚI GRIJĂ
SĂ...

Fiți direct și nu faceți
afirmații exagerate

Oferiți detalii care
alungă dubiile

Cunoașteți-vă publicul
în contextul prezent
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NU

DA: împărtășiți experiențe personale pozitive,
știința din spatele produsului și testimoniale
care corespund cu afirmațiile aprobate
DA: vorbiți despre plăcerea de a construi
această afacere și despre succesul ce poate
urma după muncă serioasă și răbdare
DA: vorbiți despre Velocity – planul de
performanță a vânzărilor al Nu Skin,
competitiv și inovator
DA: distribuiți fotografii și materiale video
referitoare la experiențele dumneavoastră
personale la Nu Skin
DA: direcționați clienții către site-ul
dumneavoastră personal pentru vânzări sau
către o platformă comercială a companiei*

NU: afirmați sau sugerați că produsele
noastre tratează, vindecă sau previn
orice boală sau că produsul v-a ajutat
în vindecarea unei afecțiuni proprii,
chiar dacă este adevărat
NU: faceți afirmații despre un stil de viață
sau venituri care depășesc rezultatele
posibile ale unui Brand Affiliate obișnuit, sau
afirmații false sau înșelătoare
NU: oferiți sau sugerați niciun fel de garanție
a succesului sau a venitului și nici garanții
legate de aderarea la un sistem
NU: afirmați sau sugerați despre călătoriile
de succes sponsorizate de companie că ar fi
„gratuite” sau ușor de obținut

NU: promovați produsele folosind
DA: menționați relația dumneavoastră cu Nu concursuri, tombole, sau jocuri de noroc
Skin ca Brand Affiliate, e.g. #ad,
#advertisement #NSbrandaffiliate
*Vă rugăm consultați
.
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POTRIVITE

NEPOTRIVITE

Am lăsat copiii la școală, am petrecut câteva ore la sala de
sport, iar acum generez comisioane…
Acum…mă ocup de afacere <3 <3
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad

Nu aș fi crezut niciodată că această nebunească afacere
cu pastă de dinți îmi va permite să-mi cumpăr mașina
visurilor mele… ÎNTREABĂ-MĂ despre cum fac MULȚI bani
pe rețelele de socializare…$$$$. Serios, ai ATÂTEA de
câștigat! #toothpastemoney #nurover #nucar

<3 specialități de brunch la jumătatea săptămânii! Serios,
oameni buni. A fost extraordinar! ADOR ceea ce fac și miar face plăcere să împărtășeșc cu voi!
#askmehow #workanywhere #timeflexibility
#NSbrandaffiliate #advertisement

Pentru mai multe exemple, dați clic

.

Frumoasa mea echipă este pe drumul către libertatea
financiară și a timpului!! Noi facem bani în timp ce
dormim, așa că acum FACEM CUMPĂRĂTURI... SUNT
ATÂT DE ENTUZIASMATĂ să contribui la construirea unui
imperiu pentru tine și familia ta!Felicitări că mi te-ai
alăturat <3 #luxlife #imhiring #replacementincome

Pentru a determina dacă o postare este potrivită este
important să analizăm textul, fotografia și contextul
general. Evitați folosirea cuvintelor și termenilor evidențiați
care sunt deosebit de problematici. Pe de altă parte vă
încurajăm să folosiți cuvinte și concepte care sunt
subliniate.
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POTRIVITE

NEPOTRIVITE

ADOR să îmi permit să petrec mai mult timp cu fiica
mea la piscină
Pot lucra în propriul meu ritm de acasă– Dacă ești ca
și mine și vrei să înveți lucruri noi, să-ți faci prieteni
extraordinari, și să câștigi ceva în plus $ prin
vânzarea de produse fantastice, haide să stăm de
vorbă!
#familytime #workhard #timeflexibility
#NSbrandaffiliate #advertisement

Aceasta ar putea fi viața TA! Îți dorești o sursă de
venit diferită și continuă? Vrei să îți plătești datoriile?
Să îți plătești casa și mașina? Ești gata să trăiești viața
așa cum vrei? SUNĂ-MĂ!
#makemoney #financialfreedom #debtfree
#residualincome #timefreedom

Cine își dorește o oportunitate de a face ceva bani în plus!
Când mi s-a adresat această întrebare în urmă cu 6 luni,
am fost entuziasmat(ă)!!! Iată-mă astăzi sunt tot aici
dezvoltându-mi afacerea și mi-ar face mare plăcere să mi
te alături!
Și da, este complet gratuit să te alături.
#NSbrandaffiliate #ad

Pentru mai multe exemple, dați clic

.

SUNĂ-MĂ!!! Contribuie la plata taxelor pentru
școală, alimentelor și a mașinii!!!
#guaranteedincome #homebusiness
#monthlyincome #free

Pentru a determina dacă o postare este potrivită este
important să analizăm textul, fotografia și contextul
general. Evitați folosirea cuvintelor și termenilor
evidențiați care sunt deosebit de problematici. Pe de
altă parte vă încurajăm să folosiți cuvinte și concepte
care sunt subliniate.
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POTRIVITE

NEPOTRIVITE

Pur și simplu îmi ADOR Tegreen-ul! Contactează-mă
pentru mai multe informații!
#amazingproducts #advertisement

WOW! Trebuie să îți iei această pastă de dinți
MAGICĂ !
Am vândut peste 100 de tuburi luna aceasta $$$. Nu
rata următoarea mea comandă!
#whiteningtoothpaste #freebusiness
#immediateresults #ap24money

Dintre toate produsele FANTASTICE… eu PREFER
pasta de dinți! Privește rezultatele MELE! Acestă
oportunitate mă face să zâmbesc în fiecare zi!
#whitening #brightsmile #amazingbiz #ad

Pentru mai multe exemple, dați clic

.

Pentru a determina dacă o postare este potrivită este
important să analizăm textul, fotografia și contextul
general. Evitați folosirea cuvintelor și termenilor
evidențiați care sunt deosebit de problematici. Pe de
altă parte vă încurajăm să folosiți cuvinte și concepte
care sunt subliniate.
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POTRIVITE
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POTRIVITE

NEPOTRIVITE

Sunt atât de entuziasmat(ă) de toată munca pe care eu și
echipa mea am depus-o în această afacere pentru a
câștiga călătorii ale succesului în locuri minunate! Este atât
de plăcut să sărbătoresc cu echipa mea și să îmi fac
prieteni noi <3 #friends #funlife #cheers #free-to-joinopportunity #NSbrandaffiliate #ad
În EMEA aproximativ 0.5% dintre reprezentanții Brand
Affiliate obișnuiți, activi în 2021 s-au calificat pentru o
călătorie a succesului

HAIDE SĂ CĂLĂTORIM ÎMPREUNĂ GRATUIT!
… Sunt de 3 luni în această afacere extraordinară --am angajat o echipă de doamne ambițioase, mi-am dat
demisia, am dus-o pe fiica mea într-o călătorie în
ISLANDA cu toate cheltuielile incluse și în curând voi pleca
și în insulele BERMUDE! Ești curios să afli ce fac?!
#messageme #bossbabes #freebiztravel #nulife

Eu și echipa mea ne simțim foarte bine în sudul
Caraibelor! Pot câștiga călătorii, îi ajut pe alții, muncesc din
greu și încep să mă calific pentru Sydney! Alătură-te
echipei noastre! #hardwork #mybusiness #mylife
#NSbrandaffiliate #advertisement
În EMEA, aproximativ 0.5% dintre partenerii obișnuiți Activi
Brand Affiliate, s-au calificat în 2021 pentru o călătorie
promoțională

AM CÂȘTIGAT O CROAZIERĂ GRATUITĂ!! Eu și soțul meu
mergem în cele mai frumoase locuri GRATUIT! :-)
Caut încă 3 persoane pentru a merge împreună în 2
călătorii pe an #buildinganempire #freetrips #money
#privilegedlife #guaranteedtrip

Poți folosi declarația de declinare a responsabilității
Pentru a determina dacă o postare este potrivită este
de mai jos aprobată de companie cu un link către cel
important să analizăm textul, fotografia și contextul
mai recent Sumar al Compensării.
general. Evitați folosirea cuvintelor și termenilor
În EMEA, aproximativ 0.5% dintre partenerii evidențiați care sunt deosebit de problematici. Pe de
obișnuiți Activi Brand Affiliate, s-au calificat în altă parte vă încurajăm să folosiți cuvinte și concepte
2021 pentru o călătorie promoțională
care sunt subliniate.
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POSTĂRI PE REȚELE
SOCIALE
Anexă
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Î: De ce îmi este permis să distribui doar rezultate medii ale produselor și oportunității?
R: Deoarece este posibil ca alții să se decidă să cumpere produse sau să se alăture afacerii în funcție de
experiențele pe care dumneavoastră le împărtășiți cu ei, este important să vă asigurați că distribuitorii
potențiali primesc informații corecte și au așteptări realiste. Deși numeroși parteneri Brand Affiliate și
clienți au înregistrat rezultate extraordinare, mulți alții nu au avut aceste rezultate. Datorită acestui motiv,
toate reprezentările trebuie să fie consecvente cu beneficiile produselor aprobate și cu cifrele medii ale
comisioanelor. Doar pentru că ceva este adevărat nu înseamnă că puteți afirma acel lucru.
Î: Trebuie să folosesc o declarație de declinare a responsabilității atunci când vorbesc despre
potențialul de venit/stil de viață?
R: Da. Vă rugăm să consultați Ghidul pentru Testimoniale despre Oportunitate pentru declarațiile
necesare și când trebuie folosite.
Î: De ce trebuie să folosesc o declarație de declinare a responsabilității când vorbesc despre
călătoriile succesului?
R: Deoarece promoțiile primite de la Nu Skin (inclusiv călătoriile) sunt considerate compensații, este
important să asigurați un context corect pentru a evita confuziile cu privire la numărul de parteneri
Brand Affiliate care le-au câștigat de fapt. Când vorbiți despre calificarea la călătoria succesului, această
declarație de declinare a responsabilității trebuie folosită: „În EMEA, aproximativ 0.5% dintre partenerii
obișnuiți Activi Brand Affiliate s-a calificat în 2021 pentru o călătorie promoțională. “
Î: De ce trebuie să spun că sunt Brand Affiliate?
R: Cerințele de publicitate din numeroase piețe impun folosirea declarației ori de câte ori o companie
acordă compensații. Declarația de declinare a responsabilității trebuie să fie clară, evidentă și chiar lângă
postare, nu în secțiunea generală „despre”, încărcată cu alte texte și informații sau în hyperlink. Pentru
postări individuale pe rețelele de socializare, folosiți hashtag-uri pentru a menționa relația
dumneavoastră cu Nu Skin (ex. #ad, #advertisement #NSbrandaffiliate).
Î: Cum funcționează politica de returnare în cazul vânzărilor pe rețele de socializare?
R: Toți partenerii Brand Affiliate care aleg să folosească platformele rețelelor de socializare trebuie să
transmită clienților și trebuie să respecte politica Nu Skin de returnare și schimb al produselor pentru
clienți retail. Compania își rezervă dreptul de a rambursa clienții retail, la propria discreție, dacă se
stabilește că nu a fost respectată politica de returnare/schimb, iar comisioanele plătite vor fi reținute de
la partenerul Brand Affiliate vânzător.
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Î: De ce nu pot vinde prin intermediul piețelor online (ex. Facebook Marketplace, eBay, Amazon,
Etsy, etc.)?
R: Compania consideră folosirea rețelelor de socializare ca pe o simplă completare a relației de vânzare
directă unu-la-unu. Produsele promovate în magazine tradiționale și site-uri de piețe online sunt exact
opusul și nu susțin interacțiunea cu clientul.
Î: Îmi este permis să afișez nume de produse pe platformele rețelelor de socializare și pe site-uri de
vânzări?
R: Mărcile înregistrate ale companiei, numele produselor și fotografiile Companiei pot fi folosite în
postări individuale. Mărcile înregistrate ale companiei, numele produselor sau logo-urile nu pot fi folosite
în numele sau brand-ul unei platforme sau a unui site de vânzări care aparține unui Brand Affiliate.
Î: Pot face publice prețuri, reduceri și promoții ale produselor?
R: Deși prețurile produselor pot fi incluse pe site-ul de vânzare, nu este permisă promovarea sau
distribuirea prețurilor exacte sau a ofertelor pe rețelele de socializare. Puteți însă, pune în evidență
promoții pe pagina dumneavoastră de socializare media (de ex. „Promoție extraordinară de sărbători
acum - vedeți site-ul meu de vânzări pentru mai multe detalii”, „Promoție specială la jumătate, pentru
luna decembrie! Dă clic aici pentru a vizualiza site-ul meu”).

Pentru alte întrebări suplimentare, dați clic

.
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RESTRICȚII LOCALE
Austria: “Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen” re-vânzarea de
suplimente alimentare este interzisă în Austria. Suplimentele alimentare achiziţionate de la
compania Nu Skin Locală sunt destinate exclusiv uzului personal.
Franța: Conform legislației franceze cu privire la VDI (Vendeur à Domicile Indépendant),
partenerii Brand Affiliate cu statut VDI nu ar trebui să efectueze nicio vânzare la distanță.
Rețelele de socializare pot fi, însă folosite pentru promovarea produselor. În plus VDI
Mandataires nu au permisiunea de a vinde direct clienţilor cu amănuntul.
Italia: Conform legislației italiene cu privire la activitățile de Vânzări Directe, partenerii Brand
Affiliate pot doar colecta comenzi și să le transmită către companie. Astfel că revânzările pe
orice platformă, nu sunt permise. Această restricție se aplică fiecărui Brand Affiliate, indiferent
de țara de rezidență.
Israel: Partenerii Brand Affiliate nu au permisiunea de a vinde cu amănuntul Produse, cu
excepţia cazului în care s-au înregistrat drept companie.
Rusia și Ucraina: Partenerii Brand Affiliate nu au permisiunea de a revinde suplimente
alimentare. Suplimentele alimentare achiziţionate de la compania Nu Skin Locală sunt destinate
exclusiv uzului personal.
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