
Hva slags nettbutikk er vi? De beste til å svare på det, må jo være alle de som har handlet hos oss! 
Her er et lite utvalg av tilbakemeldinger.

• Anne Marthe (Østfold)

Må bare få si at dette er en helt super butikk:) jeg er alltid kjempe fornøyd med varene og de 
er rimelige:) kjempe rask levering! Ikke alle som klarer å holde det de lover! Anbefaler dere 
til alle jeg kjenner:) Ønsker deg som leser dette og alle andre som jobber der en riktig god 
helg:) å jeg skal vente på pakke fra dere i morgen:-P

• Maren (Sør-Trøndelag)

Takk for pakken, som kom så raskt :) aldri hadd så rask levering på en vare noen gang;) 
Masse pluss til dere. 

• Nadia (Rogaland)

Hei igjen. Skal si dere har flott kundeservice! Trodde kanskje det skulle gå lenger tid denne 
gang før dere fikk sendt, siden dere må lage fargeprøvene :-) Og takk for at du tok bryet med 
å ta de ekstra prøvene! Det setter jeg pris på!! Gleder meg til å få det i posten :-)

• Jannicke (Sør-Trøndelag)

Igjen - takk for super service! Fantastisk enkelt når det er så rask tilbakemelding… :)

• Maria (Buskerud)

Tusen takk for raskt svar og super service. Dere har fått en ny fast kunde! Skal også anbefale 
dere til andre! Superfornøyd med geleen.

• Jeanette (Oslo)

Takk igjen :) superfornøyd med både leveranser, produkter og kundeservice :)

• Bruna

Ville bare si at jeg fikk varer i dag og vart kjempefornøyd!!!!! Tusen takk også for at dere 
sendte så fort! Skal handle igjen hos dere!

• Christian

Tusen takk for rask og VELDIG god service. Anbefaler dere videre.

• Jeanette (Vest-Agder)

Må si jeg er imponert over kundeservicen deres så dere har overtatt meg som kunde :-D Ha 
en fantastisk kveld ;-)

• Hanne (Akershus)

Takk igjen for supre produkterog kundebehandling!



• Monica (Akershus)

Tusen hjertelig takk for super god service :)) Gleder meg til å få limet slik at jeg kan få 
ordnet neglene. Ser frem til et hyggelig samarbeid med dere. 

• Hanne (Akershus)

Tusen takk for hjelpen! Er ekstremt glad for å ha oppdaget neglemakeriet, unik 
kundebehandling og levering som ingen andre måler seg med. Det eneste negative må vel 
være hvor lett det er å bruke penger når det er så mange fine produkter! :) Takk igjen for 
hjelpen. Gleder meg til pakken kommer i posten!

• Lene (Oslo)

Superbra service, gode varer og verdens RASKESTE levering! Kjempebra!! :D

• Laila (Møre og Romsdal)

MÅ bare si igjen, wow for en service, dere kan virkelig levere så takk for hurtig pakke, rett i 
postkassa - fornøyd kunde :D

• Hege (Sør-Trøndelag)

Pakken kom dagen etter jeg bestilte, kjempefornøyd!! :-DKommer garantert til å handle mer 
hos dere!

• Therese (Østfold)

Jeg må si jeg er veldig imponert over servicen jeg har fått hos dere. Jeg er kjempe fornøyd 
med all hjelp jeg får og rask levering og bra produkter. Helt supert :)

• Sandra (Nordland)

Negler er tidenes hobby, og startpakken [Startpakke Gele - Perfectionist Gel] jeg bestilte sist 
var midt i blinkenfor meg :) SÅ FORNØYD! Derfor bestiller jeg litt til.

• Gro H. (Hordaland)

Er super fornøyd med produktene deres, de blir nå brukt av alle i salongen vår :)

• Torhild (Rogaland)

Enda en gang, takk for super kundeservice. Ny vare, helt uten videre, etter en liten 
reklamasjon ved forrige bestilling (en gel som ikke villesamarbeide). Alt fungerer supert 
ellers og jeg er så fornøyd med min gel, somhjelper meg til å holde mine tynne og flisete 
negler presentable. 

• Lene (Rogaland)

Tusen takk for super service :) Hadde pakken min i dag eg :)

• Carina (Akershus)

http://neglemakeriet.com/store/product1900.html


Tusen takk for at dere tar dere tid til å svare på mine spørsmål. Er super fornøyd med 
kundeservicen deres! :))

• Torhild (Rogaland)

Hei. Jeg må si at dere yter en fantastisk kundebehandling. Sidene er oversiktlige og jeg har 
aldri opplevd å få varene så raskt, enda dere unnskyldte for sen levering pga helg.

• Anya (Østfold)

God service! Pakkene min har alltid kommet etter max 2 dager, kjempebra!! :)

• Wenche (Oslo)

Tusen hjertelig takk for all hjelp og svar :)

• Aleksandra (Østfold)

Tusen takk for utrolig god service og rask levering.

• Stine (Oslo)

Takk for fine klistremerker, og rask levering som alltid :)

• Tanja (Nord-Trøndelag)

Tusen tusen takk for tippene :D
Ypperlig service :D

• Anne Helene (Telemark)

Takk for rask forsendelse og flott service :) 

• Mirjana (Akershus)

Vil bare få takke så mye for god hjelp i forkant av bestillingen.

• Tina Iselin (Buskerud)

Tusen takk for god kundeservice nok en gang!

• Lene (Hedmark)

Jeg er super imponert over rask levering. Bestilte varer på fredag og forventet ikke varene 
før mandag, men der tok jeg feil. For de kom på lørdag :0) Tusen hjertelig takk for det :0))

• Tanja (Nord-Trøndelag)

Har nok en gang fått en forsendelse fra dere som jeg er såre fornøyd med, både rask levering 
og topp produkter :))



• Lene (Nordland)

Takk for flotte klistremerker i gave hos dere :D Og tusen takk for flott service og rask 
levering !! Blir å bruke kun dere i framtiden.

• Bente M. (Møre og Romsdal)

Fikk mail i går kveld kl 22.15 om at min bestilling var sendt, og i dag var varene i postkassa. 
Makan til service, tuuuuuusen takk.

• Synnøve (Rogaland)

Neglemakeriet har blitt min neglefavorittsjappe..gode priser og varene kommer før du har 
fått snudd deg!!! I LIKE!!

• Bodil (Hellas)

Hei til dere. Har bestilt og fått varer fra dere og er kjempefornøyd med oppfølging og 
service. Ganske unikt å bli følgt så godt opp, så tusen takk for det!

• Juna (Hordaland)

Tusen takk, for fantastisk god service, det må jeg virkelig få sagt. 

• Lillian (Akershus)

Pakker er mottatt og nye negler er lagt :-) Super bra !! Meget fornøyd !!

• Birgit (Hordaland)

Jeg er storfornøyd med startpakken, la gelenegler på meg selv i går (for første gang 
noensinne) og det var faktisk ganske lett. 

• Karin (Troms)

Tusen takk for et utrolig raskt svar :)Skal prøve ut tipsene. Er kjempefornøyd!

• Natalie (Rogaland)

Vil takke dere så mye for en super kundeservice/behandling :D Er superfornøyd med alt jeg 
har kjøpt hos dere. Tusen hjertelig takk! :D

• Krista (Buskerud)

Tusen takk for superraskt svar! Digger dere :))

• Tanja (Nord-Trøndelag)

Må få lov til å takke så mye for god service, ypperlig kvalitet og ikke minst rask levering, de 
sier at vi trøndere er trege av oss, men det gjelder så absolutt ikke damer med negler som må 
ordnes;) Tusen takk skal dere ha :) Håper dere får inn glittertippene snart:))



• Karianne (Akershus)

Hei, jeg vil bare gi dere litt ros! Handler en del på nett, men dere imponerer meg! Rask og 
fin service. Jeg kan lett gi beskjed om det er noe som vil endres og dere pakker så det 
kommer i postkassen! Takk for super service! Til info er det nå flere og flere av mine 
venninner som handler hos dere! God jul! Hilsen Karianne:-)

• Susanne (Telemark)

Jeg er storfornøyd med alle fargene dere har fått! Jeg elsker nettsiden deres og 
kundebehandling er noe dere virkelig kan! Stå på videre! Det her er så bra!

• Linda (Romsdal)

Håper virkelig dere får mye og velfortjent skryt for den utrolige servicen dere har. Tror ikke 
jeg vet av andre firma som responderer like fort. Takk og lov for at noen skjønner hva god 
service betyr!!! :)

• Gunn Iren (Sør-Trøndelag)

Denne er helt fantastisk! :) [ASAP Nail Polish Activator] Jeg må bare massebestille denne 
nå til julebordsneglene ryr på. Takk for knallbra utvalg og en service uten sidestykke! :)

• Jade (Hedmark)

Hei og tusen takk for en utrolig flott service. Det gjelder både utsendelse av varebestillingen 
- aldri vært borte i så rask mottak, og svar på e-post henvedelser med en gang. Dere fortjener 
virkelig å høre dette (ikke noe smisk fra min side, men fakta). Dere har den beste servicen av 
alle netteleverandørene jeg har vært borti. Helt fantastisk - veldig morro å handle med dere :)

• Ida Sofie (Aust-Agder)

Skryt til dere :) Jeg tar av meg hatten for dere og deres korte leveringstid! Veldig oversiktlig 
og god side har dere også, og flott med bruksanvisninger. Kjempe bra!!

• Heidi (Møre og Romsdal)

Fenomenalt! Tusen takk og takk for god service:)

• Anne-Lise (Sarpsborg)

Kjempefornøyd med tippene jeg kjøpte :) og rask levering fra dere.

• Silje (Buskerud)

Tusen takk, dere yter alltid kjempeservice:) 

• Sissel I. (Akershus)

Takk for kjempeservice :o) 

• Hans (Vefsn)
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Takk, pakken kom i dag. Raskt levert. 

• Janike (Sør-Trøndelag)

Tusen hjertelig takk for all utdypende hjelp! God helg :-)

• Mina (Akershus)

Tusen takk for hjelpen, ha en fin kveld :) 

• Synnøve (Hamar)

Fikk akkurat pakken min <3 Elsker den kjempemye. Tusen takk! 

• Madel (Hordaland)

Takker for superrask levering. Bestilte på fredag, og lørdag fikk eg varene. 

• Anne H.

Helt fantastisk bra side! Alt en trenger til neglene, på én plass :D

• Vigdis H.

Tusen takk for kjempebra kundeservice. Forteller det til alle :)

• Kari A.

Må bare si at jeg er kjempeimponert! Bestilte varer i går og jammen var de ikke i postkassa i 
dag! Super service! Tusen takk! :-)

• Naftali

Tusen tusen takk for kjempe bra service igjen ;-)

• Edda

Tusen takk for fantastisk service :-)

• Sørum

Takk for god kundeservice, det skal jeg huske! 

• Liv

Tusen takk for bra service:) 

• Alice

Er superfornøyd med både varene og servicen :)



• Jeanette

Dåkke er heilt utrulige på levering, e jo bare morro å bestilla av dåkke, klapp klapp før 
dåkke :)

• Hilde

Takk for god tilbakemeldig, dette er skikkelig god service! Takk takk, dette skal jeg bringe 
videre til mine venner ;-)

• Brit

Takk for kjempeflott service :)

• Tone L. (Bryne)

Tusen hjertelig takk for svar og alt annet :-)Må bare få si nok en gang at jeg er utrolig 
fornøyd med servicen dere gir oss kunder :-)

• Katrina (Hordaland)

Ja, dere skuffer ikke! Bestilte tirsdag, og fikk varene onsdag! Kjempeflott!!

• Synnøve (Sandnes)

Vil takke dere for en flott service og SUPER rask levering ... :)

• Merethe (Mjøndalen)

Og igjen, jeg er superimponert over rask levering! La inn bestilling rett før 15.00 i går, og i 
dag lå alt i postkassa :D 

• Karianne

Tusen takk for kjempefin service!

• K. Myhr

Bestille tirsdag, og torsdag fikk jeg det! Penslene er testet; perfekte!

• M. Bjerken

Jeg må bare få skryte av silken dere har fått inn! Den var super å bruke,og er så godt som 
usynlig :) Absolutt noe jeg vil anbefale!

• Naftali

Tusen takk, kjempe bra service. C",)

• Lorena



Supert! Takker så meget for svar og all hjelp jeg får i fra dere. Det er en ren fornøyelse å 
handle med dere, for jeg får svar og den hjelpen jeg ønsker :-)Tusen hjertelig takk!

• Camilla

Hei! Mottok mine varer i dag, kun to dager etter bestilling*. Tusen takk for fantastisk rask 
service. Mvh Camilla

*Red. anm. Bestilte etter klokken 16.00.

• M. Hansen

Takker for kjempefin service ved tidligere bestillinger og henvendelser og rask levering :) 
Kjempeflott side for nybegynnere som meg, med tips og bruksanvisninger ned til minste 
detalj.

• Unni

Har lyst til å takke for superrask service og til og med en liten overraskelse i pakken. Tusen 
takk. :-)

• W. Fjelldal

Flott service dere har, fikk mine pærer som jeg måtte bytte idag. Takk for super tålmodighet 
fra dere =)

• L. M. Nilsen

Wow! Pakken min kom så kjapt!! :) Dere er veldig dyktige, og den raskeste nettbutikken jeg 
noensinne har handlet i! Tusen takk!! Jeg er så fornøyd med kundebehandlingen hos dere at 
jeg alltid sjekker om jeg får tak i ting hos dere først :)

• Christel G. F.

Bestillte kl. 15.00 30.12, Fikk telefon om at pakka [med sporing] var kommet 15.00 dagen 
etter!!!!! Trodde ikke det var mulig å våre så raske, og så utrolig god service. Takk skal dere 
ha. Fortsett med den gode servicen:-)

• A. Ojeda

Dere er så utrolig raske! Fantastisk! :)

• L. M. Nilsen

Tusen takk for utrolig kjapp og FANTASTISK god service !!

• H. B. Nilsen

Er såååå fornåyd med servicen deres!!! Raske, billige og seriøse!! Ikke alle som er det, 
desverre.

• M. O. Bjerken



Må bare atter en gang skryte av hvor fort det går å få varer fra dere :D Bestillte i går,og alt lå 
i postkassen i dag! Tusen takk!

• S. Korsnes

Hei! Synes du/dere fortjener ros for utrolig bra service. Aldri opplevd å få varene så fort som 
hos Neglemakeriet. Veldig fornøyd kunde. Takk :)

• Susanne I. M.

Tusen takk for raskt svar! Servicen deres er helt kanon bra! :D

• Trine V.

Jeg må si dere har en veldig fin side,og facebooksiden deres er helt topp :). Og ikke minst 
deres raske behandling av bestillingene. Jeg har holdt på med gele i 3 år og har prøvd litt 
forskjellig. Men ble positivt overrasket etter at jeg fikk prøvd deres perfectionist gele. Så jeg 
holder nå på å gå over til den på mine kunder.

• S. Maree G.

Jeg bestilte Brush-on Resin. Er super fornøyd, det kom fort og fikk med negleaccessory 
gratis. Jippi!Jeg kommer til å bestille mere fra Neglemakeriet:)

• Mia O.

Positivt overasket over superkjapp levering. Den nye gelen lå og ventet i postkassen dagen 
etter bestilling var lagt inn :D:D Nå gjenstår det bare å se om jeg er like fornøyd med denne 
gelen som jeg har vært med den forrige jeg har brukt (i flere år). Er jeg det, kommer det flere 
bestillinger fra meg "jaffal":D

• Merethe O. B.

Må bare få si at jeg er imponert over hvor kjappt dere ordner bestillinger :D Bestillte en 
haug med stickers i går, og i dag lå de i postkassen! Og så masse lekkert da... (Og ikke 
minst,billig!! ) Kommer til å bestille igjen!

• Grete-Lill

Hei
Tusen takk for kjempe kjapp levering, fikk pakken allerede dagen etter jeg la inn orderen :)) 
Sweet :)

• Margrete G.

Syns kundeservicen deres er fantastisk! Det går utrolig fort når man bestiller ting (For det 
meste har jeg mitt i posten etter to-tre dager max), og hvis der er noe som helst feil med 
bestillingen har jeg bestandig fått en ekstra ting eller gave fra dere etter et par dager. Helt 
fantastisk.

• Gunn R. M.



Synest kundeserviceen er kjempebra!! Går veldig fort frå ein bestiller, til det kjem i posten! 
(2 dagar vanlegvis). Har aldri vore skeptisk til å forhåndsbetale [hos dere], med god grunn, 
trur eg :)Veldig bra kontaktinfo, noko som skapar tillit! :)

• Bjørg A. I.

Bestilte varer for første gang på onsdag, pakken ble sendt torsdag, og den lå og ventet på 
meg i postkassen min allerede freedag! Svært bra leveringstid!! Veldig fornøyd, og definitivt 
ikke siste gang jeg bestiller noe. Veldig trygg på forhåndsbetaling.

• Elisabeth S.

Har bestilt en del ganger fra Neglemakeriet, og har vært storfornøyd med alle produktene 
hver gang, bestilling av produkter er enkelt og leveringstiden har aldri vert mer enn 2 
virkedager. Gode tilbud og ofte nye produkter:)

• Beth H.

Utrolig bra. Bestilller den ene kvelden og har varene 1 og et halvt døgn senere. Tryggt å 
betale med kort er det også.

• Maria H. M.

Bestilte for første gang for en uke siden, fikk varene to dager etter, kjempefornøyd. La inn 
en ny bestilling torsdag kveld og fikk varene i dag, super bra. Dere kan trygt kalle dere en av 
norges raskeste nettbutikker. Utrolig bra kundeservice. Stå på ;)

• Cecilie O. L.

Er storfornøyd med kundeservicen deres... Man merker godt at det dere vil er å ha fornøyde 
kunder... har handla hos dere noen ganger og sist så kom pakken dagen etter dere hadde 
sendt den. UTROLIG! Det med at dere sender med en gave hvis man betaler med kort eller 
innen 24 timer er også bra :D :D sagt det før, men sier det igjen... elsker nettbutikken deres!

• Cecilie H.

Super kundeservice! Raskt svar på spørsmål, og rask levering av varene! Føler meg veldig 
trygg på å handle i deres nettbutikk:)

• Lela A.

Jeg synes at alt er lige som det skal være og at jeres kundeservice svare hurtig også jeres 
leverings tider ;) Det bedste som jeg kan lide er at i svare meget hurtig og levering;)i er også 
meget søde mod alle jeres kunder og jeg tror også at alle jeres kunder ville sige det samme 
som mig;) 

• Kamilla A.

Jeg synes at det er en meget god kundeservice i har og som sagt er det også hurtig leverings 
tid og jeg tror også at alle kunder ville sige det samme;) 



• Lelian A.

Jeg synes at alt er ok!;) og at jeres levering er meget hurtig det er en fantastisk hjemmeside;) 
der en mange hjemmesider som svare først om en uge!, men jeg synes at i svare ret hurtig og 
plus jeres levering det er ret hurtig ;)

• Ingrid F. S.

Koselige personer som jobber der, topp service, stå på DERE :)

• Vibeke B.

Kjempebra! Fikk en limtube til eye lashes som var gammel, sende dere en email og bare få 
dager etter fikk jeg en ny, kjempebra en! Forsett med det dere gjør og dere vil få flere 
"gjengangere" som meg som er blitt kjempe fornøyd med kjøpene :)


