Nyhet - fotobok på 10 minuter!

2012-11-13 21:27

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

Gör din fotobok på mindre än 10 minuter!
Vi är nog alla lite stressade inför julen, men
bara lugn, med Solentro slipper du stressen!
Nu kan du på ett helautomatiserat sätt göra
din egen fotobok - när du laddar upp
dina bilder till Solentro kan du enkelt
välja att boken ska fyllas automatiskt
med dina bilder - det blir inte enklare än
så här!
Givetvis kan du även redigera bilderna, flytta
runt dem och skriva bildtexter lika enkelt
som tidigare!

Logga in och gör din fotobok på
bara några minuter - lycka till!
Dessutom kan du nu med ett enkelt
knapptryck automatiskt fylla din bok med
sidmallssidor anpassade för antingen foton
eller text.
Solentro - för ett enklare bokskapande!

Favorit i repris: Sprid lite glädje!
Förra året så ställde jag och min bror oss på
en väldigt trafikerad gång- och cykelväg i
centrala Malmö (vid den vackra kanalen) och
spred lite glädje!
TV4 uppmärksammade detta – kolla
här!
Och med tanke på de varma reaktionerna så
fungerade det…
Det kändes framförallt fantastiskt när
en tjej sa; ”Tack, det där behövde jag
verkligen höra idag!”
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/303379955707/
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>>> Läs mer här.

Mer TV: Solentro på Draknästet i SVT!
För er som inte redan visste det, så var vi
med i Draknästet på SVT i första avsnittet –
utan att avslöja för mycket så blev det lite
skriverier om utfallet av vårt framtädande...
Vi berättar om Solentro – gör en egen
bok, våra visioner och mål!
>>> Se klippet här!

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.

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!

Glada 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.
*Rabatten gäller endast våra böcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden, frakt tillkommer.

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