
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cosmopolitan magazin cikke 
Venus Williamsről 



Mi az, ami megengedett az értékesítési vezetők számára: 

• A vállalati bejegyzések megosztása és ismételt közzététele.  
• Instagram esetén olyan bejegyzéseket tegyenek közzé, amelyek megegyeznek a vállalati vagy piaci bejegyzésekkel. 

Lásd a példákat alább. 
• Jelöljék be a Cosmopolitan magazint az ismételten megosztott vállalati bejegyzésen. 

 
Mivel az értékesítési vezetők csak megoszthatják vagy ismételten közzétehetik a vállalati bejegyzéseket, 
nem áll módukban a következőket megtenni: 

• Nem használhatják a Cosmopolitan logót vagy márkázott tartalmait 
• Nem használhatják Venus Williams fényképét 
• Nem használhatják a magazin borítóját, sem bármely képet a magazin oldalairól 
• Nem jelenthetik ki, hogy Venus támogatja a termékeinket, ahogy azt sem, hogy szereti azokat 
• Nem jelenthetik ki, hogy a Cosmopolitan magazin támogatja a termékeinket, ahogy azt sem, hogy szereti azokat  
• Nem jelölhetik be Venus Williamst 

 

Jóváhagyott bejegyzések, szövegek és címkék 

Facebook 

Izgatottan osztjuk meg a @Cosmopolitan magazin Venus Williamsről szóló cikkét! A cikkben Venus megemlíti az 
egyik kedvenc bőrápolási termékét, a LumiSpa-t. Ahhoz, hogy megtudjátok, miért is szereti, látogassatok el ide: 

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-
2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 



Twitter 

 

Vessetek egy pillantást erre a Venus Williamsről szóló @Cosmopolitan cikkre! A cikkben beszámol az egyik 
kedvenc bőrápolási termékéről, az #ageLOC #LumiSpa rendszerről!  

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-
2021/. #NuSkin 

 

 

 



Instagram 
 

Izgatottan osztjuk meg a @Cosmopolitan magazin Venus Williamsről szóló cikkét! A cikkben Venus megemlíti az 
egyik kedvenc bőrápolási termékét, a LumiSpa-t. Ha érdekel, miért is szereti, kattintsatok a bemutatkozásunkban 
szereplő linkre. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

**Az Instagram bejegyzésekben nem támogatott a hivatkozások használata, így az értékesítési vezetők a 
bemutatkozáson keresztül irányíthatják át az érdeklődőket a cikkre. Alternatívaként az értékesítési vezetők 
megadhatják a Cosmopolitan hivatkozását képaláírásként is, hogy a követők azt bemásolhassák a 
böngésző egy új lapjára. 

Például: 

Izgatottan osztjuk meg a @Cosmopolitan magazin Venus Williamsről szóló cikkét! A cikkben Venus megemlíti az 
egyik kedvenc bőrápolási termékét, a LumiSpa-t. Ahhoz, hogy megtudjátok, miért is szereti, látogassatok el ide: 
www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-2021/. 
#NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

 

 


