Fler och bättre sidmallar!
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Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

Fler möjligheter för Dig - nya sidmallar!
Vi har lyssnat på våra användare som bland annat önskat sig möjligheten att ha
text i två kolumner – det kan man nu! En del har också velat ha ännu fler
valmöjligheter för sina foton vilket vi så klart också lyssnat till – om du kan
beskära dina bilder så kan du göra foton som täcker sig över ett helt uppslag!
Hela 10-12 st nya sidmallar beroende på vilken bokstorlek du väljer – nu
kan du alltså välja bland ett tjugotal olika sidmallar och göra din bok än mer
unik!
Till höger ser du en del av alla de nya sidmallar som Solentro nu erbjuder –
precis som tidigare så motsvarar ”horisontella streck” det textutrymme som en
sida har och ”solen med vertikala streck” det utrymme som gäller dina
foton/illustrationer. Du behöver inte använda alla dessa utrymmen om du inte
vill – du kan lämna dem tomma. Din bok blir alltid precis så som du ser i
GRANSKA-vyn.
När du loggar in på Solentro så ligger sidmallar med enbart textutrymme som
standard, du behöver alltså dra in önskade sidmallar med plats för foton
och/eller text i din bok innan du fullt ut kan påbörja en fotobok!
Du kan enkelt läsa mer om hur funktionaliteten bakom bland annat sidmallar
fungerar här!
Lycka till med ditt bokskapande!
Hos Solentro är det du som väljer vilken typ av bok du vill göra,
möjligheterna är oändliga!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/173844159162/
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Höstliga hälsningar!
/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare

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.
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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