150 kr att handla för!

2013-11-21 15:46

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.

Du får 150 kr att handla för!
Fantastiskt erbjudande som gäller
alla våra böcker/fotoböcker och
författarpaket!
Det har hänt en mängd spännande saker
hos Solentro sedan du senast besökte oss och
därför bjuder vi på 150 kr att handla för!
Passa på och gör en egen bok eller
fotobok inför jul!
Klicka på Ange rabattkod i beställformuläret
och ange koden så aktiveras din rabatt.
Kod: XC70A0929L
Värde: 150 SEK*
Giltighet: 2013-12-31
* Frakt tillkommer (49 kr). Kan ej åberopas i efterhand
eller kombineras med andra erbjudanden.

En mängd förbättringar sen sist!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/480609567793/
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Väldigt många nöjda kunder!
Solentro utvecklas ständigt och vi är glada och stolta över alla fina kundomdömen som vi
får - tack!
Vill du läsa mer om vad våra kunder tycker och tänker? Klicka här!
Lycka till med din bok!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/480609567793/
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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!

Glada och bokliga 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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