Ähh, det är ju bara...

2015-03-12 12:02

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

...en bok!
Ja, vid första anblick så är det ju "bara en bok", en pärm och lite papper...
Men... det är DU som har skapat boken!
Berättelsen, orden, bilderna, upplevelserna, minnena, kärleken, vännerna, familjen...
De som gör en bok för sin egen skull upplever något alldelse unikt när de får hem sin bok,
de som dessutom delar med sig av sin bok eller till och med ger bort en bok som gåva får
uppleva något ännu större...
Vi försöker ibland med ord beskriva de känslor som en bok medför men det är nästintill
omöjligt att sätta alla dessa känslor i perspektiv - våra bokskapare beskriver förstås sina
upplevelser bäst själva!
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Världen älskar böcker!
Du som använder Solentro brinner för
att berätta, både i text och bild!
Du är en av 100 000 andra som
använder Solentro - tack för
förtroendet!
Häromdagen utökade vi vårt geografiska
spann med Lettland vilket innebär att vi nu
har kunder i 32 länder! Det känns fantastiskt
att så många runt om i världen hittar till
Solentro och uppskattar och värdesätter det
vi möjliggör för dem!
Här är listan på alla de länder där vi
för tillfället har kunder:

Sverige
USA
Kanada
Mexiko
England
Tyskland
Danmark
Norge
Finland
Spanien
Australien
Nya Zeeland
Portugal
Malaysia
Frankrike
Irland

Singapore
Syd-Korea
Israel
Grekland
Albanien
Italien
Österrike
Schweiz
Chile
Luxemburg
Belgien
Nederländerna
Liechtenstein
Estland
Tjeckien
Lettland

Tävling - Börja skriva!
Vinn en skrivarlördag - utveckla fantasi och struktur!
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/400250/?public_key=f8b90d0cbc6850bc1916180209c45f31

Sida 2 av 4

Ähh, det är ju bara...

2015-03-12 12:02

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 ”Börja skriva" lottas ut. Skrivarkursen är förlagd till kursledarens hem
i Nässjö.
Värde: 1990 kr.
Datum och tid: Lördag 9 maj kl 10-17.
http://forfattarskola.se/events/skrivarkurs-maj-nassjo/
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. Svara även på följande fråga: Vad kallas den största bokstorlek Solentro erbjuder?
4. Uppge ditt namn, telefonnummer och ålder. (du är minst 15 år)
Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast den 20 mars 2015.
Vinnare meddelas omkring den 25 mars. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Veronica Grönte väljer ut vinnarna och
beslutet kan inte överklagas.

Tjoho, våren är här!
/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 hos Solentro när du gör din egen bok eller fotobok.
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund eller kontohavare hos Solentro.
Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här.
Avsluta din prenumeration? Klicka här.
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