
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Cosmo e  
Venus Williams 



O que os Líderes de Vendas podem fazer: 

• Voltar a publicar ou a partilhar publicações empresariais.  
• Para o Instagram, use uma publicação que seja idêntica às publicações empresariais ou de mercado. 

Veja exemplos abaixo. 
• Marque Cosmo na publicação empresarial repartilhada 

 
Uma vez que os Líderes de Vendas só podem voltar a publicar e a partilhar publicações empresariais, 
não podem fazer o seguinte: 

• Não podem usar o logótipo da Cosmo num artigo de marca 
• Não podem usar a imagem de Venus Williams 
• Não podem usar a capa da revista ou outras imagens da revista 
• Não podem dizer que Venus patrocina os nossos produtos ou que adora todos os nossos produtos 
• Não podem dizer que a Cosmo patrocina os nossos produtos ou que adora os nossos produtos  
• Não podem marcar Venus 

 

Publicações, Legendas e Hashtags aprovados 

Facebook 

Estamos entusiasmados por partilhar este artigo da @Cosmopolitan com Venus Williams! Nele, Venus fala de 
um dos seus produtos de cuidado da pele favoritos, o LumiSpa. Para saber porque o adora, visite 

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



Twitter 

 

Veja este artigo da @Cosmopolitan com Venus Williams! Nele, ela partilha a sua adoração por um dos seus 
produtos de cuidado da pele favoritos, o #ageLOC #LumiSpa!  

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

 

 

 



Instagram 

 

Estamos entusiasmados por partilhar este artigo da @Cosmopolitan com Venus Williams! Nele, Venus fala de 
um dos seus produtos de cuidado da pele favoritos, o LumiSpa. Para saber por que o adora, visite a ligação na 
nossa biografia. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

**As publicações do feed do Instagram não permitem hiperligações, por isso, os Líderes de Vendas podem 
encaminhar os seus seguidores para uma ligação na sua biografia para verem o artigo. Como alternativa,  
os Líderes de Vendas podem incluir a ligação da Cosmopolitan na sua legenda, para que os seus seguidores 
copiem e colem num navegador. 

Por exemplo: 

Estamos entusiasmados por partilhar este artigo da @Cosmopolitan com Venus Williams! Nele, Venus fala de 
um dos seus produtos de cuidado da pele favoritos, o LumiSpa. Para saber porque o adora, visite 
www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-2021/. 
#NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

 

 


