Alla Hjärtans Dag & tävlingar!

2013-01-15 13:27

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

Alla Hjärtans Dag!
Om knappt en månad 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!

Vinn en bok!
Vi letar efter den bok som bäst visar
vad Solentro har att erbjuda!
Skicka ett mejl till info@solentro.com med
ditt unika boknummer. De som vinner
kommer att publiceras under Publicerade
böcker hos Solentro och dessutom får de en
kopia av sin bok helt gratis!*
Se nedan för de olika kategorierna - en bok
från varje kategori vinner!
Bröllopsbok

Min första bok

Roman/dikt

Avskedsbok

Examensbok

Fotobok

Dopbok

Projektarbete

Minnesbok

ABC-bok

Födelsedag

Pocketbok

Bloggbok

Kokbok

PS. Tycker du att din bok är värd att vinna men den ryms inte inom ovan
kategorier?
Inga problem! Skicka in boknumret och berätta vilken kategori du tycker vi
bör utöka vårt sortiment med!
*Vinnaren godkänner att Solentro publicerar och marknadsför boken.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/331549841205/
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Tävla om 6 platser på en berättar- och
skrivarkurs (värde 11940 kr!)

Solentro i samarbete med Författarskola.se och Veronica Grönte
Här skapas idéer! Många vill gärna skriva en bok, men vet inte vad de ska skriva om. Med
bildkort och ordkort bygger du karaktärer och skapar berättelser du inte visste fanns!
1. Fantasifinnarfärd i Göteborg, fredag 15 mars kl 14-20Tävla om 2 platser, värde
1990 kr/platsLäs mer om kursen, klicka här!http://www.forfattarskola.se/aktuellakurser?task=view_event&event_id=39
2. Fantasifinnarfärd i Lund, fredag 5 april kl 14-20Tävla om 2 platser, värde 1990
kr/platsLäs mer om kursen, klicka här!http://www.forfattarskola.se/aktuella-kurser?
task=view_event&event_id=41
3. Fantasifinnarfärd i Stockholm, fredag12 april, kl 14-20Tävla om 2 platser,
värde 1990 kr/platsLäs mer om kursen, klicka här!http://www.forfattarskola.se/aktuellakurser?task=view_event&event_id=32
För att tävla:
1. För att tävla behöver du gå in på www.solentro.se och klicka på gilla-knappen.
(Facebook)
2. Skicka ett email till veronica@forfattarskola.se och motivera varför du vill vinna en
plats. (max 100 ord)
3. Svara även på följande fråga: Vad kallas den största bokstorlek Solentro erbjuder?
4. Skriv vilken av de tre kursorterna du tävlar om!
5. Uppge ditt namn, telefonnummer och ålder. (du är minst 15 år)
Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast den 1 februari 2013.

Vinnare meddelas omkring den 5 februari. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Veronica Grönte väljer ut vinnarna och
beslutet kan inte överklagas.

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!

Snöiga hälsningar!
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/331549841205/
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/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare

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.

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

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/331549841205/
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