
 

POKYNY  

PRE ZDIEĽANIE  

NA SOCIÁLNYCH 

SIEŤACH 
Pre Brand Affiliate spoločnosti Nu Skin (EMEA) 

Náš obchodný model je založený na osobnom predaji – s využitím sily ústneho 
odporúčania. Aj keď sa technológie neustále menia, ľudia zdieľajúci svoje nadšenie pre 
značku Nu Skin tu budú aj naďalej. Spoločnosť Nu Skin podporuje a bude podporovať 
aktívnu účasť na sociálnych sieťach. Ako Brand Affiliate reprezentujete spoločnosť Nu 
Skin. Je nevyhnutné, aby použitie sociálnych médií bolo v súlade so štandardmi a zásadami 
pre imidž a značku Nu Skin.  

Na ochranu a zvyšovanie reputácie 
spoločnosti Nu Skin pri používaní sociálnych 
médií postupujte podľa týchto základných 
pokynov a tiež nášho podrobného 
dokumentu „Politika a postupy". 
Uverejňujte a pracujte len s obsahom, ktorý 
spĺňa tieto pokyny. 

Ver.: 202208 
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Dnešná verejnosť môže byť skeptická voči tvrdeniam o produktoch alebo 
o obchodných príležitostiach, voči celému odvetviu priameho predaja 
a možnosti rozvíjať sa v rámci tohto obchodného modelu.  

Pri komunikácii preto myslite na tento postoj. 

ČASTÉ POSTOJE K NAŠIM 
POSOLSTVÁM: 

NA ČO DÁVAŤ POZOR: 

„Príliš dobré,  
aby to bola pravda“ 

Buďte priami  
a nepreháňajte 

„Príliš málo informácií“ 
Uveďte podrobnosti, ktoré 
zmiernia obavy 

„Príliš veľa a príliš rýchlo" 
Oslovte publikum tam,  
kde sa pohybuje dnes 
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ČO ROBIŤ ČO NEROBIŤ

     

 uveďte pozitívne osobné 

skúsenosti, vedu ukrývajúcu sa v produktoch a 

odporúčania, ktoré sú v súlade so schválenými 

tvrdeniami 

hovorte o zábave pri podnikaní 

a o úspechu, ktorý môže priniesť tvrdá práca 

a trpezlivosť 

hovorte o Velocity – 

konkurenčnom a inovatívnom pláne 

predajného výkonu spoločnosti Nu Skin 

zdieľajte fotografie a videá 

týkajúce sa vašich osobných skúseností 

v spoločnosti Nu Skin 

 nasmerujte zákazníkov na svoj 

osobný predajný web alebo na predajnú 

platformu spoločnosti* 

 zverejnite svoj vzťah so 

spoločnosťou Nu Skin ako Brand Affiliate, napr. 

pomocou označení #ad, #advertisement 

#NSbrandaffiliate 

nehovorte, že naše produkty 

liečia, vyliečia nejakú chorobu alebo jej 

predchádzajú, alebo že nejaký produkt vyliečil 

vaše vlastné ochorenie (aj keby to bola pravda) 

neuvádzajte tvrdenia 

o životnom štýle alebo príjmoch, ktoré 

presahujú úroveň priemerného Brand Affiliate 

alebo sú nepravdivé či zavádzajúce 

neponúkajte alebo nesľubujte 

žiadne záruky úspechu alebo príjmu vrátane 

záruk súvisiacich s dodržiavaním systému 

neuvádzajte ani 

nenaznačujte, že výlety za úspechy 

sponzorované spoločnosťou či iné stimuly sú 

„bezplatné“ alebo ľahko dosiahnuteľné 

nepropagujte produkty 

pomocou súťaží, tomboly, lotérie alebo hier 

založených na náhode  

*Prečítajte si .
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VHODNÉ  NEVHODNÉ 
Deti som vyložila v škole, strávila som pár hodín vo fitku 
a teraz si vybavujem veci...  
A teraz…je čas na biznis <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
Zbožňujem neskoré raňajky uprostred týždňa! Naozaj, 
vážení. Bolo to úžasné!! MILUJEM,  čo robím a chcem sa    
s vami o to podeliť!  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
 

 

Nikdy by som si nemyslela, že mi tento šialený biznis so 
zubnou pastou zarobí na moje vysnívané auto…  
SPÝTAJTE SA ma, ako zarábam ŠIALENÉ peniaze na 
sociálnych sieťach…$$$$. Vážne, môžete získať VEĽMI 
VEĽA! #toothpastemoney #nurover #nucar 

 

Môj úžasný tím je na dobrej ceste k finančnej a časovej 
nezávislosti!! Zarábame peniaze aj počas spánku, takže teraz 
môžeme NAKUPOVAŤ... S RADOSŤOU vám 
pomôžem vybudovať impérium pre vás a vaše rodiny!  
Gratulujem k skvelému rozhodnutiu pridať sa ku mne <3 
#luxlife #imhiring #replacementincome 

 

Viac príkladov nájdete . 

Pri určovaní, či je príspevok vhodný, je dôležité vziať do úvahy 
text, obrázok a celkový kontext. Vyvarujte sa zvýraznených 
slov a termínov, ktoré môžu byť obzvlášť problematické. Na 
druhej strane vám odporúčame používať slová a pojmy, ktoré 
sú podčiarknuté.  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-sk.pdf
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VHODNÉ NEVHODNÉ 

JE SKVELÉ, že mám možnosť tráviť viac času so svojou 
dcérou pri bazéne  
Pracujem vlastným tempom z domu – Ak ste ako ja a chcete 
sa učiť nové veci, spoznať skvelých ľudí, a zarobiť extra $ 
predajom skvelých produktov, poďme sa porozprávať!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 

#advertisement 

 

Kto hľadá príležitosť privyrobiť si? Keď sa ma to pred pol 
rokom spýtali, bola som nadšená!!! Dnes som stále tu, robím 
skvelý biznis a bola by som rada, keby ste sa ku mne pridali!!  
A čo je najlepšie, pridať sa vás nič nestojí! #NSbrandaffiliate 
#ad 

 

Toto môže byť VÁŠ život! Hľadáte náhradný a pravidelný 
príjem? Chcete splatiť dlhy? Zarobiť na splátky hypotéky či 
pôžičky na auto? Ste pripravení žiť život podľa svojich 
predstáv? ZAVOLAJTE MI!  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 

#residualincome #timefreedom 

 

ZAVOLAJTE MI!!! Pomôžem vám splatiť študentský dlh či 
pokryť výdavky na potraviny alebo pôžičky na auto!!!  
#guaranteedincome #homebusiness #monthlyincome 

#free 

 

Viac príkladov nájdete . 

Pri určovaní, či je príspevok vhodný, je dôležité vziať do úvahy 

text, obrázok a celkový kontext. Vyvarujte sa zvýraznených 

slov a termínov, ktoré môžu byť obzvlášť problematické. Na 

druhej strane vám odporúčame používať slová a pojmy, ktoré 

sú podčiarknuté. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-sk.pdf
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VHODNÉ NEVHODNÉ 

MILUJEM svoj Tegreen! Kontaktujte ma a poviem 
vám viac!  
#amazingproducts #advertisement 

 
Všetky tie ÚŽASNÉ výrobky… MOJA OBĽÚBENÁ je 

zubná pasta! Pozrite sa na MOJE výsledky! S týmto 

produktom mám každý deň úsmev na tvári! #whitening 

#brightsmile #amazingbiz #ad 

 

 

BOŽEMÔJ!!! Musíte vyskúšať túto MAGICKÚ 
zubnú pastu!  
Tento mesiac som predala viac ako 100 túb $$$. Pridajte sa 

do mojej ďalšej objednávky! #whiteningtoothpaste 

#freebusiness #immediateresults #ap24money 

 

Viac príkladov nájdete . 

Pri určovaní, či je príspevok vhodný, je dôležité vziať do úvahy 

text, obrázok a celkový kontext. Vyvarujte sa zvýraznených 

slov a termínov, ktoré môžu byť obzvlášť problematické. Na 

druhej strane vám odporúčame používať slová a pojmy, ktoré 

sú podčiarknuté. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-sk.pdf
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VHODNÉ  
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VHODNÉ NEVHODNÉ 

Som nadšená všetkou tou tvrdou prácou, ktorú som so 

svojím tímom vložila do svojho podnikania, aby sme získali 

výlety za úspechy na krásne miesta! Je tak zábavné 

oslavovať s mojím tímom a poznávať nových priateľov! <3 

#friends #funlife #cheers #free-to-join-opportunity 

#NSbrandaffiliate #ad 

V regióne EMEA sa približne 0.5 % priemerných aktívnych 

Brand Affiliate v priebehu roka 2021 kvalifikovalo na motivačný 

výlet 

 

Ja a môj tím si užívame v južnom Karibiku!  
Môžem získať motivačný výlet, pomáham ostatným, 
usilovne pracujem a začínam sa kvalifikovať na výlet do 
Sydney! Pripojte sa k nášmu tímu! #hardwork #mybusiness 
#mylife #NSbrandaffiliate #advertisement 
V regióne EMEA sa približne 0.5 % priemerných aktívnych  

Brand Affiliate v priebehu roka 2021 kvalifikovalo na 

motivačný výlet 

 

POĎTE SO MNOU NA VÝLET ZDARMA!  
...už 3 mesiace podnikám v tomto úžasnom biznise ---  
Najala som si super tím spolupracovníčok, dala som výpoveď 

v práci, vzala som dcéru na all-inclusive výlet na ISLAND 

a čoskoro sa chystám na BERMUDY! Zaujíma vás, čo robím?! 

#messageme #bossbabes #freebiztravel #nulife 

 
VYHRALA SOM PLAVBU ZDARMA!! S manželom 
pôjdeme na tieto miesta ZADARMO! :-)  
Hľadám ďalších 3 ľudí, ktorí by so mnou chodili na 2 výlety 

ročne #buildinganempire #freetrips #money #privilegedlife 

#guaranteedtrip 

 

Môžete uviesť vyhlásenie schválené spoločnosťou uvedené 

nižšie s odkazom na najnovší dokument „Súhrn odmien“. 

V regióne EMEA sa približne 0.5 % priemerných aktívnych  

Brand Affiliate v priebehu roka 2021 kvalifikovalo na 

motivačný výlet 

Pri určovaní, či je príspevok vhodný, je dôležité vziať do úvahy 

text, obrázok a celkový kontext. Vyvarujte sa zvýraznených 

slov a termínov, ktoré môžu byť obzvlášť problematické. Na 

druhej strane vám odporúčame používať slová a pojmy, ktoré 

sú podčiarknuté. 
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ZDIEĽANIE NA 
SOCIÁLNYCH 
SIEŤACH  
Dodatok 
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ČASTÉ OTÁZKY 

Otázka: Prečo mám dovolené zdieľať iba priemerné výsledky pre produkty a príležitosti? 

Odpoveď: Nakoľko sa ľudia môžu rozhodnúť kúpiť si produkty alebo vstúpiť do podnikania na základe 
skúseností, ktoré s nimi zdieľate, je dôležité zabezpečiť, aby mali potenciálni Brand Affiliate a zákazníci 
presné informácie a realistické očakávania. Aj keď mnoho Brand Affiliate a zákazníkov zaznamenalo 
mimoriadne výsledky, mnohým iným sa to nepodarilo. Z tohto dôvodu musia byť všetky vyhlásenia v súlade 
so schválenými výhodami produktov a priemernými hodnotami kompenzácií. To, že je niečo pravda, 
ešte neznamená, že to môžete povedať. 

Otázka: Musím uviesť vyhlásenie, keď hovorím o potenciálnom príjme/životnom štýle? 

Odpoveď: Áno. Požadované vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti a informácie o tom, ako ich použiť, 
nájdete v dokumente „Pokyny na predstavenie príležitosti“. 

Otázka: Prečo musím uviesť vyhlásenie, ak hovorím o výletoch za úspechy?  

Odpoveď: Keďže sa incentívy, ktoré dostávate od spoločnosti Nu Skin (vrátane výletov), považujú za 
kompenzáciu, je dôležité poskytnúť správny kontext, aby ste predišli nejasnostiam v súvislosti s počtom 
Brand Affiliate, ktorí ich skutočne získali. Keď hovoríme o kvalifikácii na výlet, musí sa použiť nasledovné 
vyhlásenie: „V regióne EMEA sa približne 0.5 % priemerných aktívnych Brand Affiliate v priebehu roka 2021 
kvalifikovalo na motivačný výlet “ 

Otázka: Prečo musím zverejniť, že som Brand Affiliate?  

Odpoveď: Požiadavky na reklamu v mnohých krajinách si vyžadujú zverejnenie informácií, ak za ňu nejaká 
spoločnosť poskytne kompenzáciu. Toto vyhlásenie musí byť jasné, viditeľné a v bezprostrednej blízkosti 
príspevku, nie vo všeobecnej časti „informácie“, stratené v inom obsahu/texte alebo uvedené 
v hypertextovom odkaze. Pre jednotlivé príspevky na sociálnych sieťach používajte hashtagy na zverejnenie 
vášho vzťahu so spoločnosťou Nu Skin (napr. #ad, #advertisement #NSbrandaffiliate). 

Otázka: Ako funguje vrátenie tovaru pri predaji na sociálnych sieťach? 

Odpoveď: Všetci Brand Affiliate, ktorí sa rozhodnú používať platformy sociálnych médií, musia informovať 
zákazníkov o pravidlách spoločnosti Nu Skin týkajúcich sa vrátenia a výmeny produktov pre 
maloobchodných zákazníkov a musia ich dodržiavať. Spoločnosť si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí 
maloobchodným zákazníkom podľa vlastného uváženia, ak zistí, že neboli dodržané jej pravidlá pre vrátenie 
peňazí/výmenu, a predávajúcemu Brand Affiliate budú zadržané zrážky z bonusových provízií.  
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Otázka: Prečo nemôžem predávať na online trhoviskách (Facebook Marketplace, eBay, Amazon, 
Etsy atď.)?  

Odpoveď: Naša spoločnosť je presvedčená, že používanie sociálnych médií je iba rozšírením vzťahu 
priameho osobného predaja. Produkty propagované v kamenných obchodoch a na webových stránkach 
online trhovísk predstavujú úplný opak a nepodporujú interakciu so zákazníkom.  

Otázka: Mám povolenie na zobrazovanie názvov produktov na platformách sociálnych médií a na 
predajných stránkach? 

Odpoveď: Obchodné názvy, názvy produktov a obrázky spoločností môžu byť použité v jednotlivých 
príspevkoch. Obchodné názvy, názvy produktov alebo logá spoločnosti nie je možné použiť v pomenovaní 
alebo označení platformy sociálnych médií Brand Affiliate alebo jeho predajnej stránky.  

Otázka: Môžem verejne zdieľať ceny produktov, zľavy a propagačné akcie? 

Odpoveď: Aj keď na vašom predajnom webe môžu byť zahrnuté ceny produktov, nemôžete na sociálnych 
sieťach propagovať ani zdieľať konkrétne ceny alebo zľavy. Môžete však zvýrazniť propagačné akcie na 
svojich stránkach sociálnych médií (napríklad „Práve prebieha skvelá prázdninová akcia – ďalšie podrobnosti 
nájdete na mojej predajnej stránke“). 

Ďalšie často kladené otázky nájdete . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-sk.pdf
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LOKÁLNE OBMEDZENIA 
Rakúsko: „Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen“: v Rakúsku je opätovný 

predaj výživových doplnkov zakázaný. Výživové doplnky zakúpené od miestnej spoločnosti Nu Skin sú 

určené iba na osobné použitie. 

Francúzsko: Podľa francúzskych právnych predpisov o VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) by Brand 

Affiliate so štatútom VDI nemali vykonávať žiadny predaj na diaľku. Na propagáciu produktov však môžu 

byť použité sociálne médiá. Okrem toho VDI Mandataires nemôžu predávať priamo maloobchodným 

zákazníkom. 

Taliansko: Podľa talianskych právnych predpisov o činnostiach priameho predaja môžu Brand Affiliate iba 

zhromažďovať objednávky a zasielať ich spoločnosti. Preto nie je povolený ďalší predaj na akejkoľvek 

platforme. Toto obmedzenie sa týka každého Brand Affiliate, bez ohľadu na váš rezidentný trh. 

Izrael: Brand Affiliate nemajú povolený maloobchodný predaj produktov, pokiaľ sa nezaregistrujú ako 

spoločnosť. 

Rusko a Ukrajina: Brand Affiliate nemôžu ďalej predávať žiadne výživové doplnky. Výživové doplnky 

zakúpené od miestnej spoločnosti Nu Skin sú určené iba na osobné použitie. 
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