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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 i samarbete med CDON.COM!
CDON.COM integrerar Solentro bokskaparsystem på sina svenska och danska landssajter.
Genom samarbetet får alla CDON.COM:s besökare möjlighet att enkelt göra och beställa
en egen fotobok av högsta kvalitet.
Vad innebär samarbetet?
”Detta innebär att vi erbjuder våra kunder möjligheten att göra egna fotoböcker och
skapar på så vis ytterligare kundnytta till våra besökare. Naturligtvis skapar det även
merförsäljning, säger Christian Eriksson VD på CDON.COM.”
Vi välkomnar CDON.COM till den fantastiska bokskaparvärlden!

Läs vår pressrelease - klicka här!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/424977978276/
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Nöjda kunder hjälper Solentro att växa!
Vi är väldigt glada och stolta över all den positiva feedback som ni delar med
er av - TACK!

Tävling - vinn en skrivarkurs!
Solentro i samarbete med Författarskola.se och Veronica Grönte!
Många vill gärna skriva en bok, men vet inte hur de ska få ihop det. Nu kan du få struktur
på dina idéer! En plats på skrivarkurs lottas ut. Du väljer vilken ort som passar dig bäst!
Värde: 2990 kr.
• Stockholm 26-27 oktober - klicka här!
• Göteborg 9-10 november - klicka här!
• Lund 16-17 november - klicka här!
För att tävla:
1. För att tävla behöver du gå in på http://www.solentro.se och klicka på gilla-knappen
överst på sidan.
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 31 augusti 2013.
Vinnare meddelas omkring den 23 september. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Veronica Grönte väljer ut vinnarna
och beslutet kan inte överklagas.
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Växande 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.

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.
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