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Testimoni mengenai peluang tidak boleh 
membuat atau menyiratkan klaim apa pun 
terkait peluang yang salah atau menyesatkan 
atau yang merupakan pelanggaran atas 
Kebijakan dan Prosedur kami. Testimoni 
mengenai peluang harus menjelaskan 
bagaimana bisnis Nu Skin berdampak 
positif terhadap kehidupan Anda, dengan 
mengikuti panduan berikut:

1. Mencantumkan nama dan pasar atau 
market tempat penjualan Anda. 

2. Nyatakan bahwa Anda adalah distributor 
Nu Skin.

3. Infokan mengenai Skema Kompensasi 
Distributor terbaru dari perusahaan 
dengan klaim apa pun terkait komisi 
bonus.

4. Mematuhi semua persyaratan Kebijakan 
dan Prosedur.

5. Tepat dan ringkas.

TESTIMONI TERTULIS 
MENGENAI PELUANG NU SKIN
Secara umum, testimoni mengenai peluang adalah setiap klaim yang menyampaikan atau menyiratkan tingkat atau rentang 
tertentu dari penjualan/penghasilan aktual/potensial, pembelian atas gaya hidup yang terkait dengan penghasilan yang 
diperoleh, atau kompensasi yang menggambarkan penghasilan dari setiap orang yang merupakan penjual, saat ini maupun di 
waktu yang lalu. 
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KARENA SERING KALI PESAN 
MENURUT MEREKA ADALAH…. 

SELALU PERHATIKAN TENTANG…. 

“Terlalu bagus, terdengar tidak nyata”

“Informasi terlalu sedikit”

“Semuanya terlalu banyak dan cepat”

PERTAHANKAN 
HAL YANG 
SESUNGGUHNYA.
Tanpa basa-basi, 
tidak belebihan. 
DUKUNG DENGAN 
INFORMASI 
TAMBAHAN 
Berikan keterangan lengkap 
dan valid yang akan 
mematahkan kekuatiran.

PERMUDAH 
Temui pelanggan 
dimanapun mereka 
berada saat ini. 

AUDIENS SAAT INI BISA 
MENJADI SKEPTIS AKAN 
KLAIM PRODUK, KLAIM 
PELUANG BISNIS, INDUSTRI 
PENJUALAN LANGSUNG 
SECARA KESELURUHAN , DAN 
KEMAMPUAN MEREKA UNTUK 
MENDAPATKAN BISNIS INI.

JAGALAH PERSPEKTIF 
BERIKUT DALAM PIKIRAN SAAT 
BERKOMUNIKASI DENGAN 
MEREKA 

Prinsip-prinsip 
Pesan Utama Nu Skin
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TESTIMONI MENGENAI PELUANG YANG 
BENAR DAN SESUAI DENGAN KEBIJAKAN 
DAN PROSEDUR NU SKIN. 

TESTIMONI MENGENAI PELUANG YANG 
BENAR, NAMUN MELANGGAR PROSEDUR 
DAN KEBIJAKAN NU SKIN 

TESTIMONI TERTULIS 
MENGENAI PELUANG NU SKIN 

SENANG, BANGGA, TERHORMAT dan BERSYUKUR!
Baru saja dapat email untuk mendaftar seminar trip ke Afrika Selatan untuk kami dan 
tamu kami!!! #sponsored

Seminar trip terakhir hanya diikuti saya dari tim kami. Untuk seminar kali ini, 10 orang 
sudah memenuhi kualifikasi (ditambah dengan tamu mereka menjadi 20 orang) dan 
masih banyak yang akan segera menyelesaikan kualifikasi mereka (masih ada waktu 
hingga 31 Desember). Masih belum percaya setiap 6 bulan kami bisa mengikuti kualifikasi 
untuk seminar trip. Ini akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup kami.
Saya CINTA Nu Skin, saya CINTA bisnis Nu Skin, saya CINTA tim ini!

Anda mampu mengerjakan apa yang Anda inginkan!
Senin yang baru, minggu yang baru dan tujuan baru!
Sudah lihat tim saya berkembang dan terus meningkat? Sekarang saatnya saya… 
membantu Anda. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu pasti ingin hidup yang penuh 
dengan kebaikan dan bukan kekuatiran, kan?
Ayo!! #nsdistributor

OMG!! Hanya dengan satu postingan di Facebook, dalam dua minggu 
aku bisa booking untuk jalan-jalan liburan!

Dan setelahnya pasangan kamu ngga akan peduli dengan yang kamu 
lakukan setiap saat di Facebook karena kamu bisa menghasilkan uang 
sendiri secara cepat.

Kalau kamu punya pertanyaan tentang peluang ini, kabari saya.

Saya bergabung dengan Nu Skin pada akhir Januari, dan 
saya mendapatkan uang ekstra untuk menambah belanja 
bulanan saya setiap bulan.

Coba tebak… Baru 4 bulan bergabung dengan Nu Skin, sekarang saya 
udah bebas tagihan. Dulu saya punya hutang Rp. 25.000.000 di kartu 
kredit, cicilan mobil, bayaran sekolah dan banyak lagi, dan sekarang 
semua sudah saya bayar lunas!

AHHH!! Saudara perempuan saya sudah mencapai peringkat Emerald dan juga 
mendapatkan trip ke Afrika Selatan!! Apakah ini nyata?! Saya yakin ia mampu 
melakukannya. Semua ini tentang menemukan pemimpin dalam jaringan Anda. 
Menemukan orang-orang yang LEBIH BAIK dari Anda! Saya beruntung karena saya 
tumbuh bersamanya

Yang menarik adalah Anda takkan melihat kami menampilkan postingan “Selamat Datang 
di Tim Kita”. Namun, yang kami lakukan adalah menampilkan postingan REKOGNISI. 
Itu berarti ada suatu kehidupan yang berubah. Kita adalah bagian dari sesuatu yang besar 
dan berkembang dengan banyak momen.

Bagaimana kalau:

* Tagihan mobil
* PRT
* Kartu kredit

Akan dibayarkan tiap bulannya tanpa harus 
bekerja keras dan jauh dari keluarga Anda?

Tagihan mana yang akan Anda bayarkan?

* Cicilan rumah
* Biaya pernikahan
* Pengeluaran bayi

“SIAPA YANG MAU MENDAPATKAN 
RP. 1.000.000 HINGGA RP.5.000.000 

HANYA DENGAN POSTING DI 
FACEBOOK? 

TIDAK ADA IKATAN, 100% GRATIS”
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Untuk memberikan informasi yang lengkap 
dan harapan yang realistis mengenai peluang, 
yaitu terkait dengan distributor, semua klaim 
mengenai komisi bonus harus sesuai dengan 
pedoman ini: 

1. Klaim harus akurat dan tidak mengada-ada.

2.  Klaim harus didasarkan pada pengalaman 
aktual atau komisi bonus Anda dan tidak 
dapat melebihi rata-rata yang ditemukan 
dalam Skema Kompensasi Distributor.

3. Klaim atau representasi dari keuntungan ritel 
tidak dapat digunakan.

4. Anda harus memberikan Skema 
Kompensasi Distributor terbaru yang 
memiliki kedekatan langsung dengan setiap 
klaim eksplisit atau tersirat mengenai komisi 
bonus. Sebagai alternatif, Anda dapat 

KLAIM TENTANG PENGHASILAN 

memberikan keterangan yang disetujui perusahaan di 
bawah ini* dengan tautan ke Skema Kompensasi Distributor 
terbaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pengungkapan yang sesuai ini harus dilakukan sehubungan 
dengan pertemuan presentasi, posting media sosial, 
presentasi PowerPoint, dan tempat lain di mana penghasilan 
dibahas atau dipaparkan. 

* Untuk menghasilkan kompensasi, Distributor butuh waktu, usaha, dan 
komitmen yang besar. Ini bukan program untuk menjadi kaya secara cepat, 
tidak ada jaminan kesuksesan finansial dan hasilnya akan berbeda di antara 
para Distributor. 
Ringkasan lengkap penghasilan di setiap tingkat dalam Skema Kompensasi 
Penjualan bisa didapat di:  
https://www.nuskin.com/in_ID/join/financial_rewards/compensation_plan1.html
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KLAIM TENTANG PENGHASILAN 

JANGAN membuat pernyataan atau 
klaim tentang total penghasilan penjualan 
dan/atau penjualan kotor untuk distributor 
Anda atau upline/downline Anda.

JANGAN membuat klaim tentang jumlah 
waktu yang diperlukan untuk mencapai 
peringkat atau tingkat kompensasi tertentu.

JANGAN menunjukkan cek, baik aktual 
maupun berupa informasi tertulis lainnya, 
dari Nu Skin.

JANGAN menawarkan atau menyiratkan 
jaminan keberhasilan atau penghasilan apa 
pun, termasuk jaminan yang terkait dengan 
mengikuti sebuah sistem.

KLAIM YANG DISETUJUI

KLAIM YANG TIDAK PATUT  

Sesuatu yang berhubungan dengan gigi putih dan lipstik 
sangat menarik perhatian saya.  
Tujuh bulan lalu, saya membuat keputusan bisnis paling 
cerdas yang pernah saya buat! Dan semuanya GRATIS!  
Saya suka menjadi pebisnis.  
Kerja lewat handphone sambil mengenakan piyama 
mungkin tidak tepat untuk beberapa orang, tetapi sangat 
pas untuk saya! #nsdistributor

Makin tersanjung karena teman dan mitra bisnis saya 
baru saja naik menjadi EMERALD Executive di Nu Skin!!! 
Dia sangat pantas menerima penghargaan terbaik, dan 
merupakan leader yang paling disiplin, paling memotivasi 
dan mendukung. Terima kasih untuk dedikasi yang telah 
diberikan, dan cinta atas apa yang kami lakukan! 
Terkadang jagat raya mengirimkan kepadamu apa yang 
ingin kamu dengarkan, seperti : 
• Mimpi lebih berharga daripada rintangan 
• Jangan berhenti 
•  Niat untuk mengupayakan segalanya 

Junjung mimpi kamu, dan raih setingi-tingginya.  
Bantu orang lain untuk menemukan mimpi mereka. 
Wanita-wanita ini telah menginspirasi saya selama 5 tahun 
terakhir! Sangat senang melihat mereka bicara di Santiago, 
dan berbagi pengalaman bersama. 

Hal yang saya sukai adalah melihat para pemimpin muncul, 
dan bersedia mengambil resiko dalam mengerjakan suatu 
hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Hari 
pertama kemarin sukses besar – hari ini adalah peluang baru 
untuk evolusi kepemimpinan.
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JANGAN menggunakan gambar kapal pesiar, pesawat pribadi atau jet, mobil mewah kelas atas, rumah mewah, atau barang 
serupa untuk membuat atau menyiratkan klaim mengenai komisi bonus karena hanya segelintir distributor yang berhasil 
mendapatkan uang untuk membeli barang-barang ini hanya melalui peluang Nu Skin.  

JANGAN bagikan ulang (reshare), retweet, atau suka (like) postingan atau komen yang tidak konsisten dengan pedoman ini.  

JANGAN mendorong orang untuk berhenti bekerja atau sekolah, mengambil pinjaman, atau berutang untuk menjalankan 
bisnis Nu Skin. Pembahasan tentang peluang Nu Skin harus menekankan pentingnya mengembangkan pelanggan dan 
menjual produk untuk menciptakan bisnis yang sehat dan jangka panjang. 

KLAIM TENTANG GAYA HIDUP 
DAN PENGHASILAN

Hai semua!!! Hari ini banyak sekali pengiriman untuk 
pasta gigi! Saya sangat senang kalian menggunakan 
produk ini!  

Ini adalah alasan saya dalam membuat keputusan yang 
berbeda dalam hidup: 
• Bebas untuk memulai 
• Biaya keanggotaan gratis 
• Bergantung pada kecepatan Anda sendiri 

Siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan lebih 
atau ingin merasakan manfaat dari pasta gigi ini, masih 
ada pesanan lainnya di akhir minggu ini! 
Komen di bawah untuk info lebih lanjut #nsdistributor
 

Intinya ini mudah, namun saya ingin berbagi beberapa alasan.  
Jangan pernah biarkan rasa takut menghalangi hidup Anda. 
Berjuanglah demi apa yang kamu inginkan dan mimpi mu. 

Kedengarannya menakutkan, tetapi saat-saat sulit dan sakit 
itu sangatlah layak untuk apa yang didapat. Ini tidak hanya 
tentang kita. 

Bisnis ini membuat kita bergerak maju, namun juga dapat 
menyentuh kehidupan orang lain dan membuat perbedaan 
sehingga hidup kitapun menjadi lebih bermanfaat dan 
berharga, 

Terima kasih untuk tim yang hebat, yang selalu mendukung 
saya dan mencintai saya setiap hari. Saya percaya pada 
Anda, dan belum pernah merasakan semangat seperti ini 
untuk menuju masa depan. 

Saya sangat mencintai bisnis Nu Skin 
dan tim saya. Saya selalu mendapatkan 
penghargaan balik dari hasil kerja keras 
saya. Saya juga merasa senang saat 
membantu sesama untuk juga meraih 
sukses seperti saya. 

Terima kasih untuk buku yang sangat luar 
biasa. Kalian semua Lapis executive yang 
hebat!! 
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Istilah berikut, maupun istilah dengan 
arti yang sama, hanya dapat 
digunakan sesuai dengan pedoman 
ini dan dalam konteks yang tidak 
menyesatkan:

jadwal fleksibel  

penghasilan yang meningkat 

penghasilan tambahan  

penghasilan paruh waktu

KLAIM TENTANG GAYA HIDUP 
DAN PENGHASILAN 

Istilah berikut, maupun istilah 
dengan arti yang sama, tidak dapat 
digunakan dalam kaitan dengan 
peluang penghasilan:

penghasilan pasif  

penghasilan sisa  

penghasilan pengganti  

kebebasan finansial  

penghasilan berulang 
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KLAIM TENTANG GAYA HIDUP 
DAN PENGHASILAN

KLAIM YANG MEMENUHI STANDAR CLAIM YANG TIDAK PATUT
Tidak ada yang seperti bekerja di rumah, bebas dan menggunakan waktu 
seleluasa yang saya mau!! Siap-siap……media sosial adalah masa depan.  
Adakah yang ingin bergabung? 

Kamu memilki Facebook? Pasti punya ya.  
Kamu sedang mencari kesenangan dalam rutinitas keseharian? 
Kirim pesan pada saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. 
Kami menawarkan keduanya! Ini yang saya inginkan! 

• Bagus untuk ibu yang ingin bekerja di rumah. 
• Waktu yang fleksibel, kerja melalui smartphone  
• Berada di rumah Anda yang nyaman 
• Sebagai kerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan 
• Bisa kapan saja, sambil cek Instagram dan Facebook 

Bebas biaya untuk bergabung, Kamu yang tentukan seberapa banyak 
waktu yang diberikan. 

Siapa yang ingin penghasilan tambahan hanya dari bekerja di rumah? 
Beri komentar untuk info lebihi lanjut #nsdistributor 

• Bagaimana jika ini adalah hal paling menyenangkan yang pernah 
saya temui. 

• Bagaimana jika saya bisa main bersama anak saya di rumah. 
• Bagaimana jika akhirnya saya menemukan cara untuk membantu 

orangtua saya dari rumah. 

Jangan biarkan ketakutan atau kegagalan dari sesuatu yang tak pasti 
menghalangimu. 

Gratis, mudah dan sangat menyenangkan. 
Siapa yang butuhkan uang tambahan untuk liburan? Let’s talk! 
#nsdistributor 

 

Apakah mimpi terbesar Anda adalah perjalanan gratis ke 
Afrika Selatan - untuk Anda dan pasangan Anda - di hotel 
bintang 5? 
Saya mencari 2 orang lagi untuk bergabung! Tinggal 3 bulan 
untuk mengikuti kualifikasinya!  
Kumpulkan dari hari pertama! Potensi yang tidak 
terbatas! Daftar, publikasikan, keuntungan yang instan, 
SEPENUHNYA GRATIS  

Komentar atau kirimkan pesan untuk info lebih lanjut.  

Saya dapat membantu dua orang ibu bekerja di rumah 
dengan saya bulan ini! Ini yang saya kerjakan - pilih salah 
satu nomor! Pilih apa yang paling Anda inginkan! 

1. Penghasilan ekstra Rp. 5.000.000.
2. Berlayar dengan kapal pesiar mewah tahun ini.
3. Liburan keluarga ke Disney setiap tahun.
4. Segera mengundurkan diri dari kantor.


