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

Alla Hjärtans Dag!
För Solentro betyder denna dag som vanligt ett speciellt tillfälle
att värna om de människor som betyder mest för en - det var ju så
Solentro började... vill du veta mer? Klicka här!
Du kan också göra en bok till någon du tycker om!
Lycka till!

Förbättringar när du gör din egen bok!
När du lagt till flera sidor löpande text kan
du nu enkelt komma till rätt sida direkt från
översikten genom att dubbelklicka på sidan
du önskar redigera - markören hamnar då
vid just den sidans början!
Det är tack vare er feedback och
positiva respons som Solentro kan
utvecklas i rätt rikting - TACK!
"Jag är SUPERNÖJD med min bok! Fin
framsida och riktigt fin kvalité på bilderna!
Den blev så pass bra, att jag fått förfrågan
från många håll, om att få köpa
exemplar..."
/Anja Giermann, Färjestaden

Solentro på Böcker & Brunch i Helsingborg!
Möt författare, förlag och antikvariat. Lär dig
hur du kan ge ut egna böcker och se hur man
för hand binder in böcker.
Solentro är med under Böcker&Brunchdagen och berättar hur roligt det är att göra
sin egen bok!
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/345993672671/
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Mingla, shoppa och rota
bland bokfynden eller ta en lott och vinn en
vacker bok.
Och vem kan moststå en läcker söndagsbrunch!
Allt detta på restaurang Parapeten mitt i
Helsingborg. Längst ut på piren med
strålande utsikt över Öresund.
Varenda kronas överskott går förstås
oavkortat till Kambodjas mest utsatta barn.
Söndag den 10 mars kl 11-15
Hjärtligt välkommen!
Läs mer 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!

Bokiga hälsningar!
/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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