
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmo i artykuł na temat 
Venus Williams 



Co mogą robić Liderzy Sprzedaży: 

• Udostępniać lub publikować dalej posty firmowe. 
• W przypadku Instagrama – wykorzystać post, który jest identyczny jak posty firmowe lub rynkowe. Zobacz 

przykłady poniżej. 
• Otagować Cosmo na udostępnionym dalej poście firmowym 

 
Liderzy Sprzedaży mogą wyłącznie publikować i udostępniać dalej posty firmowe, a w związku z tym 
nie mogą robić następujących rzeczy: 

• Nie mogą używać logo Cosmo na materiałach z oznaczeniem marki 
• Nie mogą wykorzystywać wizerunku Venus Williams 
• Nie mogą wykorzystywać okładki magazynu ani innych obrazów z magazynu 
• Nie mogą mówić, że Venus sponsoruje nasze produkty lub uwielbia wszystkie nasze produkty 
• Nie mogą mówić, że Cosmo sponsoruje nasze produkty lub uwielbia nasze produkty  
• Nie mogą tagować Venus 

 

Zatwierdzone posty, podpisy i hashtagi 

Facebook 

Mamy ogromną przyjemność udostępnić ten artykuł na temat Venus Williams z @Cosmopolitan! W artykule 
Venus opowiada o jednym ze swoich ulubionych produktów do pielęgnacji skóry – LumiSpa. Aby dowiedzieć się, 
za co go uwielbia, odwiedź 

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



Twitter 

 

Sprawdź ten artykuł na temat Venus Williams z @Cosmopolitan! W artykule Venus opowiada o jednym ze 
swoich ulubionych produktów do pielęgnacji skóry, #ageLOC #LumiSpa!  

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

 

 

 



Instagram 
 

Mamy ogromną przyjemność udostępnić ten artykuł na temat Venus Williams z @Cosmopolitan! W artykule 
Venus opowiada o jednym ze swoich ulubionych produktów do pielęgnacji skóry – LumiSpa. Aby dowiedzieć się, 
za co go uwielbia, sprawdź link w naszej notce biograficznej. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

**W postach na Instagramie nie można umieszczać hiperłączy, dlatego Liderzy Sprzedaży mogą zaprosić 
obserwujących do kliknięcia linku do artykułu umieszczonego w ich notce biograficznej. Ewentualnie 
Liderzy Sprzedaży mogą umieścić link do Cosmopolitan w podpisie, aby umożliwić obserwującym 
skopiowanie go i wklejenie go do przeglądarki. 

Na przykład: 

Mamy ogromną przyjemność udostępnić ten artykuł na temat Venus Williams z @Cosmopolitan! W artykule Venus 
opowiada o jednym ze swoich ulubionych produktów do pielęgnacji skóry – LumiSpa. Aby dowiedzieć się, za co go 
uwielbia, odwiedź www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-
october-2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

 

 


