Tävling - gå på skrivkurs!

2012-10-18 12:34

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

______________________________________________________________

Tävla om 4 platser på en skrivkurs (värde 8960 kr!)
Solentro i samarbete med Författarskola.se
Skrivarkurs i Lund 17-18 november 2012 - Tävla om en plats, värde 2990 kr
Läsa mer om kursen - klicka här!

Fantasifinnarfärd i Lund 16 november 2012 - Tävla om 3 platser. Värde 1990
kr/plats

"Jag tycker att ni har en fantastisk
produkt, lättbegriplig och enkel att
hantera på ett intuitivt sätt."
/Stefan Ulman, Stockholm

Här skapas idéer. Många vill gärna skriva en bok, men vet inte vad de ska skriva om. Med bildkort och ordkort
bygger vi karaktärer och skapar berättelser vi inte visste fanns!
Läsa mer om kursen - klicka här!

_______________________________________________________

För att tävla:
Skicka ett email till info@solentro.com och motivera varför just du vill vinna en plats (max 50 ord)?
Svara också på följande fråga: Vad kallas den största bokstorlek Solentro
erbjuder?
Glöm inte skriva vilket kursdatum du tävlar om! Uppge ditt namn och
telefonnummer för att vara med i tävlingen.
Om du har Facebook, gå gärna in på www.solentro.se och klicka på gillaknappen för Facebook.
Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast den 24 oktober 2012!
Vinnare meddelas runt den 26 oktober 2012. Eventuell vinstskatt betalas
av vinnaren. Juryn består av representanter från Solentro och juryns
beslut kan inte överklagas.

_______________________________________________________

Ett extra pris till alla som är med och tävlar – 100 kr
att handla böcker för hos Solentro!
_______________________________________________________
Bokiga hälsningar/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/292845516308/
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Bokiga 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.

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/292845516308/
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