
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cosmo și Apariția Venus Williams 



Ce Pot Face Liderii de Vânzări: 

• Să redistribuie sau să reposteze postările companiei.  
• Pentru Instagram pot folosi o postare identică cu cea a companiei sau postările pieței.  Vezi exemplele de 

mai jos. 
• Pot eticheta Cosmo când redistribuie postarea companiei 

 
Deoarece Liderii de Vânzări pot doar reposta și redistribui postări ale companiei, aceștia Nu Pot 
face următoarele: 

• Nu pot folosi sigla Cosmo pe un material cu logo 
• Nu pot folosi imaginea lui Venus Williams 
• Nu pot folosi coperta revistei sau alte imagini din revistă 
• Nu pot spune că Venus sponsorizează produsele noastre sau că iubește toate produsele noastre 
• Nu pot spune că revista Cosmo sponsorizează produsele noastre sau că iubește produsele noastre  
• Nu o pot eticheta pe Venus 

 

Postări, Imagini și Hashtag-uri aprobate 

Facebook 

Suntem super încântați să distribuim acest articol din @Cosmopolitan despre Venus Williams! În acesta 
Venus vorbește despre unul dintre produsele ei preferate pentru îngrijirea pielii, LumiSpa. Pentru a afla de 
ce-l adoră, vizitează 

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



Twitter 

 
Citește acest articol din @Cosmopolitan despre Venus Williams! În acesta, ea vorbește despre dragostea 
pentru unul dintre produsele ei preferate de îngrijire a pielii, #ageLOC #LumiSpa!  

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

 

 

 



Instagram 
 

Suntem super încântați să distribuim acest articol din @Cosmopolitan despre Venus Williams! În acesta 
Venus vorbește despre unul dintre produsele ei preferate pentru îngrijirea pielii, LumiSpa. Pentru a afla de 
ce-l adoră, vizitează link-ul din bio. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

**Postările Instagram de pe feed nu permit hyperlink-uri, astfel că Liderii de Vânzări își pot 
direcționa urmăritorii către un link in bio-ul personal, pentru a vedea articolul. Ca alternativă, 
liderii de vânzări pot include link-ul Cosmopolitan în postarea lor, astfel încât urmăritorii lor să-l 
poată copia și deschide într-un browser. 

De exemplu: 

Suntem super încântați să distribuim acest articol din @Cosmopolitan despre Venus Williams! În acesta Venus 
vorbește despre unul dintre produsele ei preferate pentru îngrijirea pielii, LumiSpa. Pentru a afla de de-l 
adoră, vizitează www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-
cover-october-2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

 

 


