En helt ny värld!
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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.

Ny förbättrad hemsida!
Nu kan du enkelt surfa in på Solentro från din dator, tablet/iPad eller från din
mobiltelefon! Vi har anpassat sidan så att du enkelt kan kan ta del av vad Solentro
erbjuder.
Hör gärna av dig om du har några synpunkter på det nya utseendet! Klicka här.
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Solentro ställer givetvis ut på bokmässan i Göteborg även i år - välkommen!
Kom gärna förbi och prata med oss, titta och känn på våra kunders och författares
fantastiskt fina fotoböcker/böcker!
På mässan kommer vi ha finfina erbjudanden och du kan givetvis testa hur
enkelt det är att göra din egen bok hos Solentro!
Bokmässan pågår från den 25-28 september 2014 på Svenska mässan i Göteborg.

Vi finns i monter A03:52 - Klicka här för karta.
Problem med fakturabetalningar...
I helgen kan du ha upplevt problem med att betala mot faktura. Vi ber dig uppmärksamma
om du inte fått en orderbekräftelse eller faktura via email från oss. Skulle så vara fallet
finns risken att din beställning inte gått igenom.
Hör gärna av dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig!
Kontakta oss här.

Nya hälsningar!
/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare
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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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