
 

RIKTLINJER FÖR 

DELNING I SOCIALA 

MEDIER 
för Nu Skin Brand Affiliates (Europa, Mellanöstern och Afrika) 

Vår affärsmodell baseras på försäljning och spridning via person till person. Tack vare den 
nya tekniken kan Nu Skins nöjda kunder uttrycka sina åsikter online. Nu Skin uppskattar 
och stödjer aktivt deltagande i sociala medier. Som en Brand Affiliate representerar du Nu 
Skin. Det är därför viktigt att inläggen i sociala medier följer Nu Skins standarder och 
policyer.  

Följ de grundläggande riktlinjerna och våra 
utförliga policyer och procedurer för att 
skydda och upprätthålla Nu Skins anseende 
i sociala medier. Se till att alltid följa dessa 
riktlinjer när du lägger upp innehåll i sociala 
medier. 

Ver.: 202208 
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Dagens målgrupper kan vara skeptiska kring produktanspråk, affärsmöjligheten, 
direktförsäljningsbranschen som helhet och om deras möjligheter att tjäna 
pengar på den här affärsmodellen.  

Ha deras perspektiv i åtanke när du kommunicerar med dem. 

INSTÄLLNINGEN ÄR 
OFTA ATT DET… 

TÄNK PÅ ATT… 

”låter för bra för att vara sant” 
Var tydlig och  
skönmåla inget 

”behövs mer information” 
Tillhandahåll relevant 
information för att  
få kunderna att känna  
sig trygga. 

”för mycket på en gång” Låt kunderna få  
testa sig fram 
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 BÖR  INTE BÖR GÖRA

     

dela positiva och personliga 

erfarenheter, produktinformation och 

rekommendationer som är enhetliga med 

de godkända anspråken 

dela positiva 

verksamhetserfarenheter och 

framgångshistorier som grundas på 

hårt arbete och tålamod 

nämna Velocity som är Nu Skins 

innovativa kompensationsplan 

dela foton och videoklipp som 

är relaterade till din personliga Nu Skin-

erfarenhet 

ge kunder information om din 

personliga försäljningswebbplats eller 

företagsplattform* 

nämna ditt Brand Affiliate-

samarbete med Nu Skin med till exempel #ad, 

#advertisement #NSbrandaffiliate 

göra antydningar att våra 

produkter lindrar, behandlar, botar eller 

förebygger någon sjukdom eller något 

medicinskt tillstånd – även om detta är fallet 

ge sken av en livsstil eller 

inkomst som är mer den genomsnittliga Brand 

Affiliate-ersättning, då detta är missledande 

antyda eller garantera 

framgång eller en viss inkomst, inklusive några 

garantier genom att följa vissa steg 

antyda eller påstå att de 

företagssponsrade success trip-resorna eller 

andra incitament är kostnadsfria eller enkla att 

få tillgång till 

marknadsföra produkterna 

via tävlingar, lotterier och hasardspel 

* Se .
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LÄMPLIGT INNEHÅLL  OLÄMPLIGT INNEHÅLL 
Skjutsade ungarna till skolan, gymmade några timmar 
och nu ska jag göra några ärenden…  
Nu…är det dags att kavla upp ärmarna <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
Jag älskar mina bruncher mitt i veckan <3 Det här är livet! 
Jag ÄLSKAR mitt jobb och vill dela med mig till er.  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
 

 

Tänk att tandkräm skulle vara vägen till drömbilen…  
Vill du veta mer om hur jag tjänade in STORKOVAN? 
Fråga mig på sociala medier…$$$$. Du har inget att förlora! 
#toothpastemoney #nurover #nucar 

 

Mitt fantastiska team är på god väg till ekonomiskt oberoende! 
Vi tjänar t.o.m. pengar i sömnen… så nu är det SHOPPINGDAGS! 
Jag vill hjälpa dig och din familj att bygga ert eget imperium.  
Vad kul att du hänger med på resan <3 #luxlife #imhiring 
#replacementincome 

 

Klicka  för att visa mer exempel. 

Kontrollera om text, bild och innehållet överlag är lämpligt 
att publicera. Undvik de markerade termerna och orden, 
då de är särskilt problematiska. Däremot uppmuntrar vi 
användning av de understrukna orden och koncepten. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-sv.pdf
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LÄMPLIGT INNEHÅLL OLÄMPLIGT INNEHÅLL 

Jag ÄLSKAR att hänga vid poolen med min dotter.  
Jag kan jobba hemifrån i min egen takt. Kontakta mig om 
du också gillar att lära dig nya saker, komma i kontakt med 
underbara människor och tjäna lite extra genom att sälja 
fantastiska produkter!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 

#advertisement 

 

Sugen på att tjäna lite extra pengar? Jag hoppade på idén 
för över ett halvår sedan och har inte ångrat en sekund! 
Vill du hänga med på resan?  
Det är helt gratis att delta. #NSbrandaffiliate #ad 
 

 

Detta kan bli din verklighet med! Är du på jakt efter en 
nystart och regelbunden inkomst? Har du skulder att 
betala av? Amorterar du av bolån eller betalar av en bil? 
Är du redo att leva livet på dina villkor? KONTAKTA MIG!  
#makemoney #financialfreedom #debtfree 

#residualincome #timefreedom 

 

KONTAKTA MIG! Betala av studentlån eller bilen!  
#guaranteedincome #homebusiness #monthlyincome 

#free 

 

Klicka  för att visa mer exempel. 

Kontrollera om text, bild och innehållet överlag är lämpligt 

att publicera. Undvik de markerade termerna och orden, 

då de är särskilt problematiska. Däremot uppmuntrar vi 

användning av de understrukna orden och koncepten. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-sv.pdf
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LÄMPLIGT INNEHÅLL OLÄMPLIGT INNEHÅLL 

Jag ÄLSKAR min Tegreen! Kontakta mig om du vill 
veta mer.  
#amazingproducts #advertisement 

 
Alla produkter är FANTASTISKA men MIN FAVORIT är 

tandkrämen! VILKA resultat! Den här möjligheten ger mig 

ett leende på läpparna varje dag! #brightsmile #amazingbiz 

#ad 

 

 

WOW! Du kan också lägga vantarna på denna MAGISKA 
tandkräm!  
Jag har sålt över 100 tuber denna månad $$$. Ta del av min 

nästa påfyllning! #whiteningtoothpaste #freebusiness 

#immediateresults #ap24money 

 

Klicka  för att visa mer exempel. 

Kontrollera om text, bild och innehållet överlag är lämpligt 

att publicera. Undvik de markerade termerna och orden, 

då de är särskilt problematiska. Däremot uppmuntrar vi 

användning av de understrukna orden och koncepten. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-sv.pdf
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LÄMPLIGT INNEHÅLL  
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LÄMPLIGT INNEHÅLL OLÄMPLIGT INNEHÅLL 

Efter allt vårt hårda arbete kommer jag och teamet förtjäna 

att få delta i success trip-resor till fantastiska platser. Det är 

så härligt att få fira framgången med teamet och träffa nya 

människor! <3 #friends #funlife #cheers #free-to-join-

opportunity #NSbrandaffiliate #ad 

Ca 0.5 % av aktiva Brand Affiliates i EMEA-området fick 

åka på en belöningsresa under 2021 

 

Teamet och jag har det underbart i södra Karibien!  
Jag får en chans att tjäna in till en resa, hjälpa andra och 
kvalificera mig för Sydney genom hårt arbete. Bli en del 
av teamet! #hardwork #mybusiness #mylife 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
Ca 0.5 % av aktiva Brand Affiliates i EMEA-området fick 

åka på en belöningsresa under 2021 

 

HÄNG MED PÅ GRATISRESOR!  
Jag har jobbat tre månader i den här fantastiska branschen ---  
Jag sa upp mitt jobb och rekryterade ett dreamteam av 

säljare, och kunde ta min dotter på en gratisresa till Island. 

Nästa resa går till Bermuda! Vill du veta mer? #messageme 

#bossbabes #freebiztravel #nulife 

 
Jag vann en kryssning! Jag kan ta med maken på resorna 
utan extra kostnad! :-)  
Jag är på jakt efter tre till som kunna resa ett par gånger om 

året #buildinganempire #freetrips #money #privilegedlife 

#guaranteedtrip 

 
Använd gärna den godkända friskrivningen nedan med en 

länk till den senaste ersättningssammanfattningen. 

Ca 0.5 % av aktiva Brand Affiliates i EMEA-området fick 

åka på en belöningsresa under 2021 

Kontrollera om text, bild och innehållet överlag är lämpligt 

att publicera. Undvik de markerade termerna och orden, 

då de är särskilt problematiska. Däremot uppmuntrar vi 

användning av de understrukna orden och koncepten. 
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DELNING I SOCIALA 
MEDIER – Bilaga 
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VANLIGA FRÅGOR 

F: Varför får jag endast dela genomsnittliga resultat angående produkterna och möjligheterna? 

S: Därför att det är viktigt att förmedla rätt information och inte ge andra falska förhoppningar baserat på 
dina specifika erfarenheter om de väljer att ta del av verksamheten. Vissa Brand Affiliates och kunder 
uppnår fantastiska resultat men detta är ingen garanti. Se därför till att bara dela med dig av 
genomsnittliga resultat som de flesta kan uppnå. Även om många uppnår bra resultat är det bäst att låta 
detta istället få bli en överraskning. 

F: Behöver jag lägga till friskrivningar om jag pratar om potentiell inkomst eller livsstil? 

S: Ja. Läs om riktlinjerna för friskrivningar vid rekommendationer av affärsmöjligheterna och hur dessa 
används. 

F: Varför måste jag lägga till en friskrivning i samband med success trip-resor? 

S: Därför att alla belöningar som Nu Skin delar ut (inkl. resor) är kompensation för engagemang och delas 
bara ut till Brand Affiliates som lägger manken till. Det är alltså inget som delas ut till alla. Använd den här 
friskrivningen när du talar om success trip-resor: ”Ca 0.5 % av aktiva Brand Affiliates i EMEA-området fick 
åka på en belöningsresa under 2021”. 

F: Varför måste jag nämna att jag är en Brand Affiliate? 

S: Det krävs vid marknadsföring på många marknader där individen mottar kompensation från företaget. 
Informationen ska vara tydlig och placeras synligt i inlägget, inte i allmänna Om-avsnitt, ej var gömd bland 
annan text/innehåll eller anges via hyperlänk. Använd hashtaggar i personliga inlägg i sociala medier för att 
förmedla ditt samarbete med Nu Skin (t.ex. #ad, #advertisement #NSbrandaffiliate). 

F: Hur fungerar returer i samband med försäljning via sociala medier? 

S: De Brand Affiliates som väljer att marknadsföra Nu Skin-produkter i sociala medier måste förmedla och 
följa Nu Skins riktlinjer för returer inom detaljhandel. Företaget förbehåller sig rätten att återbetala 
detaljkunder efter eget gottfinnande om det kommer fram till att dess återbetalnings-/bytespolicy inte har 
följts, och bonusavdrag kommer att göras från säljande Brand Affiliate.  
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F: Varför får jag inte sälja på marknadsplatser online (t.ex. Facebook Marketplace, eBay, Amazon, Etsy, 
m.fl.)? 

S: Företaget ser sociala medier som en annan typ av direktförsäljning. Produkter som säljs i fysiska butiker 
och på marknadsplatser online, är motsatsen och stöder inte samspelet med kunden.  

F: Får jag använda produktnamnen på sociala medieplattformar och försäljningssidor? 

S: Företagsnamn, produktnamn och bilder på företag får användas i personliga inlägg. Företagsnamn, 
produktnamn och logotyper får däremot inte användas i relation till Brand Affiliate-medarbetarens sociala 
medieplattform eller försäljningswebbplats.  

F: Är det okej att dela med sig av produktpriser, rabatter och erbjudanden? 

S: Du får dela med dig att produktpriser på din försäljningswebbplats men inte dela specifika erbjudanden 
eller rabatter i sociala medier. Det är däremot okej att nämna erbjudanden i sociala medier (exempel: 
Bästa semestertipset – gå till min webbplats för att veta mer”, “Halva priset under december! Klicka här för 
att komma till min webbplats”). 

Fler svar på vanliga frågor hittar du . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-sv.pdf
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LOKALA BESTÄMMELSER 
Österrike: ”Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen.” är återförsäljning av 

kosttillskott förbjudet i Österrike. Kosttillskott som köpts från Nu Skin lokalt är endast för personligt bruk. 

Frankrike: I enlighet med fransk VDI-lagstiftning (VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) får Brand 

Affiliates med VDI-status inte inkludera erbjudanden på distans. Det går däremot att marknadsföra 

produkterna i sociala medier. VDI Mandataires får inte heller sälja direkt till detaljhandelskunder. 

Italien: Brand Affiliates får, i enlighet med italiensk lagstiftning gällande direktförsäljning, endast samla in 

inköpsordrarna för att skicka dem till företaget. Återförsäljning är därmed inte tillåtet, oavsett plattform. 

Denna begränsning gäller för alla som är Brand Affiliate oavsett marknad. 

Israel: Brand Affiliates får inte återförsälja produkter om de inte registrerats som företag. 

Ryssland och Ukraina: Brand Affiliates får inte återförsälja kosttillskott. Kosttillskott som köpts från 

Nu Skin lokalt är endast för personligt bruk. 
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