
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cosmo і матеріал про Вінус Вільямс 
(Venus Williams) 



Що можуть робити лідери продажів: 

• ділитися та репостити корпоративні публікації;  
• використовувати публікацію в Instagram, що збігається з корпоративною чи маркетинговою 

публікацією  (нижче наведено приклади); 
• позначати Cosmo на корпоративній публікації, якою ви поділилися. 

 
Оскільки лідери продажів можуть лише репостити та ділитися корпоративними 
публікаціями, вони не можуть: 

• використовувати логотип Cosmo у фірмових матеріалах; 
• використовувати фото Вінус Вільямс; 
• використовувати обкладинку журналу або інші зображення з журналу; 
• стверджувати, що Вінус спонсорує наші продукти або любить усі наші продукти; 
• стверджувати, що Cosmo спонсорує наші продукти або любить наші продукти;  
• позначати Вінус. 

 

Дозволені публікації, підписи та хештеги 

Facebook 

Ми раді поділитися цією статтею в @Cosmopolitan про Вінус Вільямс! У ній Вінус розповідає про один 
із своїх найулюбленіших продуктів для догляду за шкірою — LumiSpa. Щоб дізнатися, чому він їй так 
подобається, відвідайте сторінку 

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



Twitter 

 

Перегляньте статтю @Cosmopolitan про Вінус Вільямс! У ній вона розповідає про свою любов до 
одного з найулюбленіших продуктів для догляду за шкірою — #ageLOC #LumiSpa!  

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

 

 

 



Instagram 
 

Ми раді поділитися цією статтею в @Cosmopolitan про Вінус Вільямс! У ній Вінус розповідає про один 
із своїх найулюбленіших продуктів для догляду за шкірою — LumiSpa. Щоб дізнатися, чому він їй так 
подобається, перейдіть за посиланням у шапці нашого профілю. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

**Пости в стрічці Instagram не можуть містити гіперпосилання, тому лідери продажів можуть 
попросити своїх підписників перейти за посиланням у шапці профілю, щоб переглянути 
статтю. Або ж лідери продажів можуть включити посилання на Cosmopolitan у підпис до 
публікації, щоб їхні підписники могли скопіювати і вставити його в браузері. 

Приклад. 

Ми раді поділитися цією статтею в @Cosmopolitan про Вінус Вільямс! У ній Вінус розповідає про один 
із своїх найулюбленіших продуктів для догляду за шкірою — LumiSpa. Щоб дізнатися, чому він їй так 
подобається, відвідайте сторінку www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-
williams-cosmopolitan-cover-october-2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

 

 


