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

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

En julsaga!
Tobias i telefonen:
- Min cykel e borta!
Jaha, tänkte jag, tråkigt. Men det är lite av en
verklighet här i storstan tyvärr...
Knappt en vecka senare var jag och min höggravida
flickvän på väg för att köpa lite mat för en picknick i
parken. På vägen dit passerade vi ett övergångställ
och plötsligt cyklade en snubbe sakta förbi på en röd
cykel. Medan jag var försjunken i min mobil så
viftade min flickvän med armarna och pekade på
cykeln.
- Ja, det är den! sa jag.
Innan jag visste ordet av så var min flickvän ifatt
snubben och jag var inte långt efter. Vi fick stopp på
honom och han undrade vad vi ville... efter några om
och men så insåg han att han var fast.
Han kände sig rätt dum när han insåg att cykeln han
cyklade på var rätt iögonfallande. Vår logotyp och
dess röda ganska skrikiga färg syntes ju lång väg!
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/316430454507/
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Jag ringde polisen och han väntade snällt kvar, han
och cykeln fick följa med polisen. Jag och min
flickvän gick med ett leende på läpparna därifrån.
Efter en dryg timme ringde polisen och sa att vi
kunde hämta cykeln inne i stan, det gjorde vi.
Sedan ringde jag min bror och frågade vad jag
skulle få i hittelön om jag hittade hans cykel?!
Numera cyklar vi båda till jobbet igen, och min bror
har köpt nytt och bättre lås till sin cykel!
God Jul på er!

Pocketboklanseringen redan en succé!
Väldigt många har redan valt att
trycka upp sina gamla böcker eller
bokprojekt som pocket!
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!
Läs mer om vår pocketbok här.

Våra kunder berättar!
Det är inte ofta vi gottar oss på det här sättet men efter alla fantastiska kommentarer till
vår kundtjänst så måste vi bara säga TACK till alla våra fantastiska kunder!
"Boken kom idag. TACK SNÄLLA, för att det gick så fort! Den var för övrigt
precis som jag tänkt mig. Tusen tack!"
/Pernilla Jansson, Uppsala
"Boken kom igår och är supersnygg. Som illustratör är jag petig med
bildåtergivning, jag blev jättenöjd med trycket - djupa levande färgnyanser
och fin skärpa. Snyggt! Jättenöjd, tackar!"
Silvy Strand, Romakloster
"Några av anledningarna till att jag gör 10-15 böcker om året hos er är
enkelhet samt variationen av både text och bildmallar. Och inte minst att
man alltid blir vänligt bemött när man har frågor och funderingar. DET är
ett stort +!"
/Karl Gärdin, Herrljunga
"Jag är jättenöjd med boken jag fick i brevlådan, över förväntan. Jag vill
också tacka för den support som ni har bidragit med under mitt arbete med
boken, alltid snabbt och vänligt."
/Gudrun Forsberg, Sundsvall

Följ vår blogg och gilla oss på Facebook!
För mer inspiration om bokskapande följ vår
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/316430454507/
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blogg och gilla oss på Facebook!
>>> Gilla oss på Facebook - klicka här!
>>> Följ vår blogg - klicka här!

God Jul
önskar

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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