Tack för detta året - 150 kr att handla för!

2013-01-24 12:26

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

150 kr att göra en egen bok för!
Vi tackar Dig för det fantastiska året
som gått - aldrig tidigare har det
skapats så många böcker hos Solentro!
Som tack vill vi ge dig en gåva - du får 150 kr
att handla böcker för hos Solentro.
Passa på och gör din årsbok för 2012!
Kod: B1439W4BLV
Värde: 150 kr*
Giltig till: 28 feb 2013
*Skriv in koden när du lägger din beställning så dras rabatten
automatiskt. Rabatten kan inte kombineras med andra
erbjudanden, frakt tillkommer.

100% av alla beställda böcker levererade i
tid!
Vi är väldigt stolta över och glada för att alla
som beställde sina böcker före vår deadline
den 18:december förra året fick dem i god tid
till julafton - unika böcker i alla dess former
nådde sina förvänstansfulla mottagare!
Vi strävar alltid efter att hålla vad vi lovar tack för all feedback och positiva respons!
"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

Alla Hjärtans Dag!
Du glömmer väl inte Alla Hjärtans Dag torsdagen den 14 februari?
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/335831556326/

Sida 1 av 3

Tack för detta året - 150 kr att handla för!

2013-01-24 12:26

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!

Vill du skriva en egen bok? Tävla om 6
platser på en skrivkurs! Värde 11940 kr
Solentro i samarbete med Författarskola.se
och Veronica Grönte. Många vill gärna skriva
en bok, men vet inte vad de ska skriva om.
Läs mer om tävlingen 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!

Njut av det nya årets möjligheter!
/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.
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund eller kontohavare hos oss.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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