Solentro på Bokmässan!

2013-08-13 11:55

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund eller kontohavare hos Solentro.
Problem att läsa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Avsluta din prenumeration? Klicka här.

Solentro på Bokmässan i Göteborg!
Det är alltid lika roligt att träffa våra kunder
personligen!
Kom gärna förbi Bok & Biblioteksmässan 2629 september 2013. Vi visar upp böcker,
svarar på frågor och samtalar om allt som
har med böcker och bokskapande att göra!
Vi finns i monter A04:45 - väl mött!
PS. Du som beställt något av våra
författarpaket, vill just DU visa upp din bok
på Bokmässan?
Kontakta Hampus för mer information!
hampus@solentro.com
040-44 55 35

Fotobok från Solentro - 200 års hållbarhet!
Nyligen gjorde en av branschens mest
respekterade auktoriteter WIR (Wilhelm
Imaging Research) en stor och grundlig test
av hållbarheten på fotoböcker som tryckts
med HP Indigo, just de tryckpressar
Solentro använder!
Och vad visade testet?
BÄST I TEST!
DUBBELT SÅ BRA!
HÅLLBARHET I MER ÄN 200 ÅR!
Alltså, vill du bevara dina minnen som ska
hålla i hundratals år så ska du välja
fotoböcker från Solentro!
Vill du veta mer - klicka här!
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Nöjda kunder är vår framgång!

Vill du läsa mer om vad våra kunder tycker? Klicka 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!

Hälsningar!
/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.
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