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Velkomin/n til Forever

Til hamingju!

Þú hefur tekið ákvörðun um að taka þátt í viðskiptum með Forever. Þegar þú gengur til liðs 
við Forever færðu aðgang að mjög reyndu teymi sem mun veita þér aðstoð. Þetta eru 
sponsorinn þinn, svæðisstjóri Forever á Íslandi og starfsfólk í höfuðstöðvunum Forever í 
Bretlandi. Þetta fólk mun allt leggja sig fram við að liðsinna þér við að byggja upp þín 
Forever viðskipti.


Þegar þú færð fyrstu pöntun þína mælum við með að þú kynnir þér vörurnar. Biddu 
sponsor þinn að fara með þig í gegnum vörurnar og bæklingana.


Forever ID númerið þitt er 12 stafa númer sem þú fékkst þegar þú skráðist inn hjá Forever, 
númerið byrjar alltaf á 354 (Íslensk ID númer). Það er gott að hafa þetta númer við höndina 
þegar þú pantar vörur.


Næsta skref?

✴ Sestu niður með þínum sponsor og skipuleggðu kynningu með vinum og 

vandamönnum.

✴ Gerðu lista yfir hverjum þú vilt bjóða - hvenær hentar vinum þínum og fjölskyldu? (gott 

er að hafa kynningu innan viku eða tveggja)

✴ Skipuleggðu þetta kvöld með þínum sponsor sem mun sjá um kvöldið fyrir þig

✴ Sendu boðin - þetta er auðvelt á samfélagsmiðlum

✴ Skipuleggðu það sem þú gætir þurft - þú ert líklega með allar aðal vörurnar tiltækar og 

sponsorinn þinn getur komið með það sem vantar til að þú getir stækkað vöruúrvalið

✴ Lærðu um vörurnar, þú lærir mest á að nota vörurnar. Gott er að byrja á einhverjum 5 

vörum sem þú fékkst með byrjunarpakkanum svo þú getir tekið þátt í kynningunni.
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Heimasíðan og Facebook

Heimasíðan

Íslenska heimasíða Forever er www.foreverisland.is

Þar er að finna helstu upplýsingar um Forever og rafrænn vörulisti.

Inn á síðunni er einnig læst svæði fyrir alla dreifingaraðila (FBO = Forever Business 
Owner). Allir hafa sama lykilorð inn á það svæði.

Þú smellir á „FBO Login“ > Lykilorðið er: aloevera

Þessi vefsíða býður upp á allar upplýsingar og stuðning sem þú þarft til fyrir þín viðskipti / 
þitt fyrirtæki.


Póstlistinn

Forever á Íslandi sendir út tölvupóst reglulega með tilkynningar um viðburði, nýjar vörur og 
annað sem er áríðandi að koma á framfæri tengt Forever á Íslandi. Til að vera á 
póstlistanum skaltu senda tölvupóst á dora@foreverisland.is og biðja hana um að bæta 
þér á póstlistann, (þú getur einnig beðið um að vera á póstlista Forever í Bretlandi).


Facebook – Forever er með síðu og grúppu:
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Facebook síðan

https://www.facebook.com/foreverisland/ 

Facebook grúppan

https://www.facebook.com/groups/dreifingaradilar/
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Vörukaup og afhending

Vörukaup

Þú getur pantað vörur í gegnum vefverslunina og einnig er hægt að panta í gegnum síma.


Netverslunin

Þú getur verslað vörur með afslætti í netversluninni. Þú ferð inná netverslunina með því að 
fara inn á www.foreverisland.is > Smellir svo á „Aloe Verslun“

Þú getur einnig farið inná þessa vefslóð www.foreverisland.store 
Mundu að þú þarft að innskrá þig til að geta verslað og fengið afsláttinn þinn. Ef þú hefur 
aldrei verslað í netversluninni áður, skaltu fyrst fara í nýskráningu og fylla út allar 
upplýsingar þar: www.foreverisland.store/nyskraning

Leiðbeiningar fyrir netverslunina er að finna á blaðsíðu 6 í þessu skjali.  


Pökkun og afhending pantana

Öllum pöntunum er pakkað hjá aðal vöruhúsi Forever í Evrópu, Forever Direct í Rotterdam. 
FD (Forever Direct) sér um dreifingu á vörum Forever til meira en 90 landa í Evrópu, 
Miðausturlöndum og Afríku.

Forever á Íslandi er enn að flytja inn vörurnar, nema núna í pökkum tilbúnir til afhendinga 
til þín. Það er enginn umframkostnaður fyrir þig, þú borgar eins og áður 1.200 krónur í  
sendingagjald óháð stærð eða þyngd. Pósturinn sér síðan um að koma vörunum heim að 
dyrum.

Sendingaferlið tekur 9-15 virka daga, hér er dæmi sem útskýrir ferlið: 

A) Jón pantar vörur fimmtudaginn 9. júlí fyrir klukkan 10:00. Jón fær vörurnar afhentar í 
gegnum þjónustu póstsins miðvikudaginn 22. júlí. (9 virkir dagar)

B) Sigga pantar vörur föstudaginn 3. júlí. Sigga fær vörurnar afhentar í gegnum þjónustu 
póstsins miðvikudaginn 22. júlí. (13 virkir dagar).

Dæmin hér að ofan miðast við að allt ferlið gangi hnökurlaust fyrir sig. 
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Bæklingar með Fast Start

Welcome to Forever

Handbókin, Welcome to Forever er eins og heitið segir, upplýsingarit með öllu sem þú 
þarft að vita um fyrirtækið og tækifærið.

Gott að vita!

Forever Business Owner eða FBO er sá sem á Forever ID númer og getur verslað aloe 
vörur með afslætti fyrir sjálfan sig og/eða til endursölu. 


Fyrstu Skrefin að Manager

Þessi handbók eða vinnubók er hugsuð til að þjálfa og vinna með nýjum liðsmönnum. Þú 
getur sótt íslensku útgáfuna á netinu í heilu lagi og stakar síður.


Forever Incentives

Þessi handbók hjálpar þér að fá yfirsýn yfir alþjóðlegar hvatningar fyrirtækisins. Auðvelt er 
einnig að sýna öðrum hvatningarnar sem eru í boði með þessari fallegu bók.


Company Policy

Stefnur og Starfsreglur Forever – eintak fylgir með FS pakkanum þangað til við færum 
okkur yfir í rafræna útgáfu. Þessi handbók er einnig á heimasíðunni.


Innskráningareyðublað

Þú þarft að fylla þetta út til að skrá inn nýjann FBO. Þú finnur einnig 
innskráningareyðublað á netinu, prentar út, fyllir út nauðsynlega reiti með prentstöfum og 
sendir í tölvupósti til dora@foreverisland.is 

Leiðbeiningar um hvernig á að fylla út innskráningablaðið finnur þú á aftast í þessu skjali 
og á netinu [www.foreverisland.is > FBO Login > Viðskipti > Leiðbeiningar til útfyllingar]

Ef þú getur ekki skannað það inn og sent máttu taka mynd og senda - vertu viss um að 
myndin sé nægilega skýr til að við getum lesið handskrift þína (best er að halda uppi 
blaðinu og taka myndina).
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Mín viðskipti

Stefnur og Starfsreglur

Þú getur nálgast stefnur og starfsreglur Forever á heimasíðunni. Við erum að vinna í 
þýðingu á starfsreglunum og við uppfærum skjalið á netinu um leið og þýðingin er tilbúin.


Mánaðarmót

Aðlögunardagur – er fyrsti virki dagur hvers mánaðar eingöngu fyrir þá sem eru að ná nýrri 
stöðu í markaðsáætlun Forever.

Aðlögunardagur er ekki fyrir þá þá sem eru að ná leiðtoga bónusnum sínum og þurfa 4, 8 
eða 12 CC í veltu.

FBO getur notað aðlögunardaginn til að ná hvatningum með því að panta vörur sem skrást 
á fyrri mánuð. Athugið þó að slíkar pantanir mega ekki vera netpantanir. Svæðisstjóri 
Forever á Íslandi tekur við slíkum pöntunum símleiðis frá 09:00–14:00 í síma 587-2211.


Þín ábyrgð

Sem FBO er það á þinni ábyrgð að sjá til þess að þú hafir lokið við og skoðað upplýsingar 
þínar áður en aðlögunardagurinn er liðinn.

Þegar við höfum lokað mánuðinum getum við ekki ekki gert neinar aðlaganir.

Að vera skipulagður og panta reglulega eða fyrr í mánuðinum gefur það þér færi á að 
skoða CC stöðu þína fyrr og meta hvort þig vantar uppá eða ekki.


5

Forever Living Products Íslandi ehf. 
www.foreverliving.is 

S 587–2211

http://www.foreverliving.is
http://www.foreverliving.is


Netverslunin – leiðbeiningar
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Ef þú hefur ekki skráð þig, þá smellir þú á hlekkinn 
hér með bláu og skráir þig í þessa netverslun – 
þetta þarftu aðeins að gera einu sinni

Mundu að fylla út allar upplýsingar - Netfangið 
verður notandi og þú býrð til þitt eigið lykilorð

Þú getur slegið inn www.foreverisland.store eða  
www.foreverisland.is Þar velur þú Aloe verslun til 
hægri til að opna netverslunina. Farði í innskrá.

Veldu innskrá efst til hægri.

1 2

3 4

Þegar búið er að virkja þinn aðgang færðu 
tölvupóst þess til staðfestinga. Mundu að 
netfangið þitt er login og þú býrð til þitt lykilorð.

Nú getur þú skráð þig inn og verlsað þínar 
uppáhalds vörur þegar þér hentar. 
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