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Ett kungligt tack till Solentro från Kronprinsessan
Victoria & Daniel!
Som ni kanske kommer ihåg så gjorde Solentro tillsammans med svenska
folket en bröllopsbok till Kronprinsessan Victoria och Daniels ära.
Häromdagen damp det ner ett brev i vår brevlåda med det kungliga sigillet
på. Det var ett tackkort från brudparet själva, signerat och allt… i det kunde
vi läsa:
”Stort tack för all vänlighet, omtanke och generositet som visats oss i
samband med vårt bröllop. Vi värdesätter detta högt. Det betyder mycket och
har givit oss ett kärt minne för livet. Victoria / Daniel ”
Solentro vill tacka alla er som bidrog med lyckönskningar, hälsningar och
roliga minnen till Kronprnsessan Victoria & Daniels bröllopsbok. Utan ER hade
boken inte blivit till och brudparet hade inte fått ta del av era varma
hälsningar!
TACK!
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Glöm inte bort Alla Hjärtans Dag den 14 februari - varför inte ge
bort något väldigt personligt till någon du bryr dig om? Börja här!
Tacksamma hälsningar från oss här i Malmö/
Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare
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För mer inspiration:

Hos Solentro skapar man sin egen bok, fotobok, fotoalbum, bröllopsbok,
examensbok (yearbook), dopbok, minnesbok, bloggbok, avskedsbok, "min
första bok" - enkelhet, kreativitet och skapande ligger i fokus när du gör din
egen bok.
Du kan också göra din egen canvastavla, en personlig
kalender/väggalmanacka eller dina egna inbjudnings- eller tackkort!
*Böcker från 49 kr. Rabatten gäller en gång per hushåll och kan inte kombineras med andra
erbjudanden, den avser endast våra böcker och frakt och emballage tillkommer med 49 kr.

Vår välkomstrabatt (50 kr) gäller endast våra böcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.
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