200 kr att handla böcker för!

2012-06-26 13:56

Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

Det är ett tag sedan du skapade ett konto hos Solentro och vi undrar om det
finns något vi kan hjälpa dig med? Det är bara att ringa eller mejla oss!
Tel: 040-44 55 35
E-mail: info@solentro.com
För att hjälpa dig att komma igång så ger vi dig en sommarpresent:
200 kr i rabatt om du beställer före den 31 juli 2012!*
Kod: VWWV1YG297
Giltig till: 31 juli 2012

"Jag tyckte att Solentro
är ett underbart sätt att
använda om man vill
göra en bok!"
/Matilda Ferhm, Dalby

(Skriv in koden när du lägger din beställning så dras rabatten automatiskt.)

Varför vänta? Gör din bok redan idag!
Som sig bör så kommer vi att njuta av stranden och sommaren så mycket vi
bara kan...

...men Solentro håller öppet precis som vanligt och du kan närsomhelst, dag
som natt, göra dina egna böcker!
Kolla gärna in våra NYHETER - mycket har hänt sedan du skapade ett konto
hos oss! Fler och bättre sidmallar både för omslag och inlaga, sidnumrering, nya
betalsätt med mera...
Vi skulle dessutom vara väldigt tacksamma om du vill gilla Solentro på
Facebook genom att klicka här: http://www.facebook.com/Solentro

Somriga hälsningar/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/256613109419/
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Somriga hälsningar/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare

För mer inspiration om
bokskapande följ vår
blogg och kolla
in Facebook!
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.
*Rabatten gäller endast våra böcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden, frakt tillkommer.

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/256613109419/

Sida 2 av 2

