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2013-01-03 11:13

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

Ny design!

Vi rivstartar det nya året med lite nyheter!
Nu kan du enkelt göra din egen kokbok och få den vackert inramad med en inspirerande
design! Dessutom har vi skapat en speciell sidmall avsedd just för kokböcker!
Lycka till i köket!

Alla Hjärtans Dag!
Den 14 februari är det Alla Hjärtans Dag, varför inte göra en bok
till någon du tycker om?
Lägg din beställning senast kl 08.00 måndagen den 4 februari för
att få boken i tid!
Och du, kolla in detta klippet: Kärlek när den är som bäst!

Beskär och rotera dina bilder!
Du kan enkelt både beskära och rotera
dina bilder fritt efter det att du laddat upp
dina bilder till Solentro!
Dubbelklicka på en bild när du lagt ut den i
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din bok för att redigera bilden.
Dessutom kan du namnge varje bild som du
laddar upp om du så önskar.
Lycka till med din fotobok!

Tack för ett fantastiskt roligt år!
Tack för alla underbara kommentarer som ni delar med
er av - det värmer och hjälper Solentro i rätt riktining!
Vi arbetar självklart framåt med att utöka och
förbättra möjligheterna för Dig och ditt
bokskapande!
"Jag testade snabbvarianten för att göra en fotobok att ladda ner alla bilder på en gång - när jag gjorde 2
fotoböcker hos er häromdagen. Smidigt. Det ska jag
verkligen rekommendera!"
/Veronica Grönte, Jönköping
"Tänkte bara säga att jag fick min bok idag och är
TOKNÖJD! Så himla fint tryck, ser verkligen proffsigt
ut. Bästa julklappen i år!"
/Nina Wiemer, Malmö
Se fler kommentarer 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!

Trevlig fortsättning på det nya året!
/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, kokbok 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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