
Forever á Íslandi í samstarfi við Forever Direct í Hollandi

Forever á Íslandi hefur flutt alla vörupökkun fyrir Íslenska dreifingaraðila til Forever Direct (FD) sem er 
með aðsetur í Rotterdam, Hollandi.

Þessi dreifingarmiðstöð var byggð 2012 og sér um dreifingu á vörum Forever til meira en 90 landa í 
Evrópu, Miðausturlöndum og Afríku. Þessi aðstaða er fær um að pakka einstökum pöntunum og senda 
beint til dreifingaraðila (Forever Business Owners) í þessum löndum. með þessu getur Forever haldið 
vöruverðinu niðri og á sama tíma uppfyllt allar pantanir. Forever Direct sér um dreifingu og afhendingu 
þúsunda pakka til dreifingaraðila (FBO) daglega og er stolt af skilvirkni, gæðum og framúrskarandi 
þjónustu.

Með meira en 250 starfsmenn hefur Forever Direct nýlega farið í 1,8 milljón dollara fjárfestingu til að 
auka afkastagetu þegar evrópski markaðurinn heldur áfram að vaxa. Þessi spennandi stækkun hjálpar 
Forever að flýta fyrir dreifingu og gera aðstöðuna enn hagkvæmari sem styður við ferlið „frá plöntu – til 
vöru – til þín.“


Einkunnarorð FD: Kærleikur, þjónusta og umhyggja 
Einkunnarorð Forever Direct, „Kærleikur, þjónusta og umhyggja“, snýst um ástríðu og skuldbindingu til 
að veita persónulega þjónustu sem gengur framar væntingum fólks. Þeir sem starfa hjá Forever Direct 
sýna fram á þessi gildi daglega sem tryggir að þeir geri sitt besta í að  bæta upplifun dreifingaraðila 
Forever. Með því að sameina nýjustu tækni með kærleika, þjónustu og umhyggju í smáatriðum, veitir 
Forever Direct þjónustu sem dreifingaraðilar Forever munu elska.


Allar nánari upplýsingar er að fá hjá Dóru: dora@foreverisland.is og í síma 587-2211


Með fyrirfram þökk


Svæðisstjóri Forever á Íslandi
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Hvað þýðir þetta fyrir mig? 
Þú munt ekki lenda í því að vörur eru uppseldar eins og hefur gerst ítrekað hjá okkur. Þú munt einnig fá 
aðgang að nýjum vörum um leið og þær lenda í hillum Forever Direct.


Hversu mikið meira mun þessi þjónusta kosta mig? 
Sendingakostnaður fyrir hverja sendingu verður áfram 1.200 kr. Þú ert ennþá að panta og borga fyrir 
vörur hjá Forever á Íslandi. Við sjáum um að flytja inn vörurnar og koma þeim heim til þín.


Hversu langan tíma mun taka að fá vörur sendar? 
Það mun taka 9-15 virka daga að fá vörur afhendar. Vikuleg sending mun fara frá Forever Direct og 
mun Pósturinn afhenda heim til þín. Til að útskýra betur sendingaferlið:

a) Jón pantar vörur fimmtudaginn 9. júlí fyrir klukkan 14:00. Jón fær vörurnar afhentar í gegnum 

þjónustu póstsins miðvikudaginn 22. júlí. (9 virkir dagar). 

b) Sigga pantar vörur fimmtudaginn 3. júlí klukkan 17:00. Sigga fær vörurnar afhentar í gegnum 

þjónustu póstsins miðvikudaginn 22. júlí. (14 virkir dagar).


Hvað á ég að gera ef upp koma mál varðandi pöntun mína? 
Þó Forever Direct sjái um dreifingu á vörum Forever, þá getur þú talað við svæðisstjóra Forever á 
Íslandi, Dóru Magnúsdóttur, varðandi öll mál sem tengjast pöntunum þínum, hvort sem það er til að 
skila vörum eða tilkynna vörur sem vantar. Dóra mun halda áfram að þjónusta og aðstoða 
dreifingaraðila á Íslandi. Hægt er að hafa samband við Dóru í síma 587 2211 eða ef þið kjósið að tala 
ensku hringið þá í síma 539 5004.


Get ég sótt pantanir í vöruhúsið? 
Nei. Vöruhúsinu í Kópavogi hefur verið lokað.


Hvernig mun ég panta vörur? 
Hægt er að panta vörur í gengum vefverslunina og símleiðis.

Netverslunin er www.foreverisland.store þú getur greitt fyrir allar netpantanir með debit eða kredit korti í 
öruggri greiðslugátt Borgunar.

Mundu að þú þarft að innskrá þig til að geta verslað og fengið afsláttinn þinn. Ef þú hefur aldrei verslað 
á netinu áður, skaltu fyrst fara í nýskráningu og fylla út allar upplýsingar þar: www.foreverisland.store/
nyskraning 

Ef þú kýst að panta í gegnum síma þarftu að greiða þær pantanir með kreditkorti eða millifærslu, við 
getum ekki tekið við debitkortum í gegnum síma. Hægt er að panta í síma 587 2211 og fyrir 
enskumælandi í síma 539 5004.
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