67% rabatt på nästa bok!

2014-04-30 11:48

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

Få en bok för endast 99 kr!
- hela 67% rabatt!
Som tack för att du är en återkommande
kund ger vi dig ett VIP-erbjudande!
Beställ din nästa bok senast den 11 maj så får
du den för endast 99 kr (exempel: Maxi
hårdband 28 sidor ord. pris 299 kr)*!
Bättre än så här kan det knappast bli –
passa på!
Kod: FDSX95ZBJ9
Värde: 200 SEK
Giltig t o m: 11 maj 2014
Lycka till med din bok!
PS. Självklart gäller även vår kraftiga rabatt på mängdbeställningar: ½ priset! Beställ mer
än 1 exemplar av samma bok så får du alla efterföljande böcker för halva priset i samma
beställning! (OBS! Gäller ej pocket där rabatten redan är inräknad i mängdbeställningen.)
*Ange ovan kod vid beställning. Prisexempel: Maxi hårdband 28 sidor, ord.pris 299 kr, ditt pris endast 99 kr. Du kan fritt
välja bok, rabattvärdet 200 kr gäller för första boken och du behöver inte beställa mer än 1 bok. Vill du lägga till fler sidor
eller beställa fler böcker betalar du extra för dessa. Frakt tillkommer med 59 kr per beställning. Erbjudandet gäller 1 gång
per hushåll och kan inte kombineras med andra erbjudande.

Fantastisk kundnöjdhet!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/573555987923/
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Trevlig helg!
/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, egenutgivning, självpublicering.
Enkelhet, kreativitet och skapande ligger i fokus när du gör din egen bok eller fotobok.
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