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

Nyhet: Pocketbok!
Vår pocketbok är av högsta kvalitet
och ett utmärkt val för den som
exempelvis vill ge ut sin egen bok och
som vill trycka många böcker med
svart/vit inlaga på obestruket
papper!

Pocket erbjuds till ett mycket
konkurrenskraftigt pris och minsta antal är
25 böcker per beställning.

Omslaget mattlamineras i fyrfärg på
Trucard 1 gloss 240 grams papper.

Se alla våra boktyper här och klicka här för
att läsa mer och för att se prisexempel.

Givetvis kan du trycka dina gamla
böcker eller bokprojekt som pocket
om du så önskar!

Inlagan består av obestruket Munken pure
100 grams papper (naturfärgat) - inlagan
trycks i svart/vitt.

20 dagar till deadline för julleverans!
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 - tänk på att
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/311116214628/
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Posten har mycket att göra vid den här
tiden.
>>> Läs mer här.

Enklare sätt att lägga till och ta bort sidor!
Det är nu möjligt att välja antalet sidor för
lägg till / ta bort sidor.
Bara ange antalet sidor du vill lägga till eller
ta bort och klicka sedan på "-" eller "+"
tecknet!

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!

Juliga hälsningar!
/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/311116214628/
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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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