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Problem att läsa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Avsluta prenumeration? Klicka här.

Glöm inte Fars Dag på söndag!
En egen bok som gåva är ett
oförglömligt minne!
"Jag blev fantastiskt glad över boken jag
fick. Det var mina barn som hade
organiserat detta. Boken kommer utan
tvekan sparas som en av de viktigaste
sakerna jag har!"
/Rüdiger, 55 år
Med hjälp av Solentros emailbaserade bjudin-tjänst kan man enkelt skapa en bok
eller fotobok tillsammans med andra.

>>> 4 steg till en fantastisk bok klicka här!

Exempel på förbättringar det senaste året!
* Rättstavning!
* Beskär din bild hur du vill!
* Möjlighet att publicera sin bok!
* Fullskärmsläge vid redigering av texter!
* Förhandsvisning av en bild vid drag n’ drop!
* Manuell rotation av dina uppladdade bilder!
* Automatisk rotation av dina uppladdade bilder!
* Möjlighet att se vilka bilder som är utlagda i din bok!
* Namnge varje bild som du laddar upp om du så önskar!
* Nya bokbilder och exempel på böcker runt om på sajten!
* Grafiska förbättringar runt om på sajten – uppfräschat utseende!
* Förbättrad "hjälp-funktion": en info-bar visas längst ner på sidan!
* Bildförstoring nu flyttad närmare verktygslådan för enklare överblick!
* Dölj bildgrupper från andra projekt på samma sätt som det går att dölja sidmallar!
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>>> Fler nyheter!

Leverans innan jul!
För att du ska få din bok innan
julafton behöver vi din beställning
senast tisdagen den 18:e december kl
08.00!
Ju tidigare vi har din beställning desto större
chans att den når dig i tid!
>>> Läs mer här.

Våra kunder berättar!
"Vill ge er credit för att ha lyckats få till ett
sådant program som så enkelt kan fixa den
hjälp som jag mer eller mindre faktiskt sökt
efter i över tio år. Välstrukturerat och bra!"
/Andreas Antonsson, Lycksele
"Tack för en jättebra sida och ett enkelt sätt
att göra en fin bok!"
/Hanna Holgersson, Helsingborg
>>> Läs mer här!

Följ vår blogg och gilla oss på Facebook!
För mer inspiration om bokskapande följ vår
blogg och gilla oss på Facebook!
>>> Gilla oss på Facebook - klicka här!
>>> Följ vår blogg - klicka här!

Förbättrade hälsningar!
/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare
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Hos Solentro skapar man sin egen bok, fotobok, fotoalbum, bröllopsbok, examensbok (yearbook), dopbok, minnesbok,
bloggbok, avskedsbok, "min första bok", projektarbete, födelsedagsbok, ABC-bok, receptbok m m. - enkelhet, kreativitet
och skapande ligger i fokus när du gör din egen bok eller fotobok.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund eller kontohavare hos oss.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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