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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 ständig utveckling - RYGGTEXT!
Nu kan du enkelt lägga in text på din boks
rygg!
Klicka på knappen Ryggtext under fliken
Sidmallar så kan du enkelt skriva in din
ryggtext!
Snabbt, smidigt och väldigt proffsigt!
Alla våra böcker och fotoböcker har
personliga omslag inbakat i priset. Alla våra
bakgrunder, sidmallar och bilder kan du
använda fritt utan att betala extra - och nu
även ryggtext!

Egenutgivare, nu kan du annonsera!

Har du gett ut en bok själv och vill du nå fler läsare?
Tidningen Skriva auktionerar ut annonsplatser till egenutgivare.
Utropspris: 500 kr/annons.
– Det är många egenutgivare som hör av sig till oss och vill annonsera men har svårt att
betala ordinarie annonspriser. Genom att auktionera ut ett mindre antal annonsplatser
hoppas vi att fler egenutgivare ska ha möjlighet att nå ut med sina böcker, säger Martin
Karlsson, vd på Skriva.
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I takt med att intresset för skrivande ökat och tekniken utvecklats, som hos t ex Solentro,
har egenutgivningen av böcker vuxit explosionsartat i Sverige.
– För den som vill nå ut med böcker är Skriva en mycket god kanal. Våra läsare är
extremt litteraturintresserade och vår upplaga växer stadigt. Jämfört med förra året
har upplagan i år ökat med fantastiska 42 procent!
Auktionerna kommer att läggas ut en i taget på Tradera. När en ny auktion läggs ut
kommer det att meddelas på Skrivas Facebook och Twitter.
För frågor om annonsering, kontakta Martin Karlsson på martin@tidningenskriva.se

Vinnare utsedd!
Solentro i samarbete med Författarskola.se och Veronica Grönte!
Carina Lagerlövs vann en skrivarkurs! Värde: 2990 kr.
"Jag har alltid tyckt om att skriva, men efter gymnasiet stängde jag in denna älskade
hobby längst ner i byrålådan. Under alla dessa år har jag inte vågat prova igen, med
rädsla för att bli besviken. Besviken på att jag inte skulle vara så bra på att skriva längre
och besviken på att idéerna skulle utebli. Men vad glad jag blev, när jag ändå gjorde det
och upptäckte att samma känsla åter infann sig. Orden flödade, jag tappade tid och rum
och idéerna fullkomligt sprutade ut. Byrålådan var äntligen öppnad igen. Men nu
behöver jag hjälp för att utvecklas vidare!"

Bokmässiga hälsningar!
/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/440652011173/

Sida 2 av 3

Ryggtext på din bok!

2013-09-18 13:33

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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