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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.

Hoppas du haft en skön sommar?

Sommaren är en tid för avkoppling! Solentro har dock varit öppet precis som vanligt och
du har kunnat göra dina böcker eller fotoböcker närhelst du har känt för det, dag som natt!
Skulle du undra över något så är du välkommen att höra av dig såväl vardag, kväll som
helg.
Telefon: 040 – 78 300
Email: info@solentro.com

Solentro på Bokmässan i Göteborg!
Solentro ställer givetvis ut på bokmässan i Göteborg
även i år - välkommen att besöka oss!
Bokmässan pågår från den 25-28 september 2014
på Svenska mässan i Göteborg.

Vi finns i monter A03:52
Har du lyckats författa en egen bok så tycker vi verkligen du ska ta vara
på tillfället, njuta av stunden och vara med som författare på Bokmässan!
I Bokmässepaketet ingår följande:
- Medverkan i Solentros monter och möjlighet att sälja din egen bok
- Inträde under en hel dag
- Författarmingel
- PowerBoost (15 minuters säljcoaching av toppsäljande författare)
- Din bok ligger till försäljning i Solentros monter under hela mässan
- 5 ex av din bok (pocket)
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Pris: 2 990 kr
OBS! Ett fåtal platser kvar, så först till kvarn gäller! Mejla oss om du är
intresserad - http://www.solentro.se/kontakt

Tävling!
Kom igång med ditt skrivande!
Vinn skrivarkursen STORYFINDER - utveckla fantasi och struktur! Solentro i samarbete
med Författarskola.se och Veronica Grönte!
Många vill gärna skriva en bok, men vet inte hur de ska börja. Nu kan du få hjälp med
både fantasifulla idéer och struktur. Minst tre platser på "Storyfinder" lottas ut, du väljer
vilken ort som passar dig bäst!
Värde: 2490 kr.
• Stockholm, fredag 31 oktober kl 14-20 - klicka här.
• Lund, fredag 7 november kl 14-20 - klicka här.
• Göteborg, fredag 28 november kl 14-20 - 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. Till skillnad mot traditionella förlag behåller man alla rättigheter själv när man ger ut
sin bok hos Solentro. Vad kallas de olika författarpaketen?
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 5 augusti 2014.
Vinnare meddelas omkring den 10 augusti. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Veronica Grönte väljer ut vinnarna och
beslutet kan inte överklagas.
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Beroendeframkallande 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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