Special: Cosmo en Venus Williams

Wat Sales leaders mogen doen:
•
•
•

Zakelijke posts opnieuw delen en opnieuw posten.
Voor Instagram een post gebruiken die zowel zakelijk als voor de markt is gebruikt. Zie onderstaande voorbeelden.
De opnieuw gedeelde post taggen met Cosmo.

Sales leaders mogen alleen zakelijke posts opnieuw posten en opnieuw delen. Het volgende is daarbij
niet toegestaan:
•
•
•
•
•
•

Het logo van Cosmo mag niet op branded marketingmateriaal worden gebruikt.
De foto van Venus Williams mag niet worden gebruikt.
De cover van het tijdschrift of andere foto’s hieruit mogen niet worden gebruikt.
Er mag niet gesteld worden dat Venus onze producten sponsort of dol is op al onze producten.
Er mag niet gesteld worden dat Cosmo onze producten sponsort of dol is op onze producten.
Venus mag niet worden getagd.

Goedgekeurde posts, bijschriften en hashtags
Facebook
We vinden het superleuk om dit artikel met Venus Williams te delen van @Cosmopolitan! Hierin praat Venus
over een van haar favoriete huidverzorgingsproducten, de LumiSpa. Klik op onderstaande link om te ontdekken
waarom ze er dol op is:
https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC

Twitter
Dit artikel van @Cosmopolitan met Venus Williams mag je niet missen! Hierin vertelt ze dat een van haar
favoriete huidverzorgingsproducten de #ageLOC #LumiSpa is!
https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october2021/. #NuSkin

Instagram
We vinden het superleuk om dit artikel met Venus Williams te delen van @Cosmopolitan! Hierin praat Venus
over een van haar favoriete huidverzorgingsproducten, de LumiSpa. Klik op de link in onze bio om te ontdekken
waarom ze er dol op is. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC
**Hyperlinks zijn niet toegestaan op Instagram feedposts. Daarom kunnen Sales leaders hun volgers niet
doorsturen naar een link in hun bio om het artikel te lezen. Een optie is dat Sales leaders de link van
Cosmopolitan in hun bijschrift opnemen, zodat hun volgers deze in een browser kunnen kopiëren
en plakken.
Bijvoorbeeld:
We vinden het superleuk om dit artikel met Venus Williams te delen van @Cosmopolitan! Hierin praat Venus
over een van haar favoriete huidverzorgingsproducten, de LumiSpa. Klik op onderstaande link om te ontdekken
waarom ze er dol op is: www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitancover-october-2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC

