Sista chansen - var med på Bokmässan!

2015-08-26 13:06

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.

Sista chansen att ställa ut på Bokmässan!
Ett fåtal platser kvar, först till kvarn gäller! I Bokmässepaketet ingår följande:
- Medverkan i Solentros monter och möjlighet att sälja din egen bok
- Inträde under en hel dag
- PowerBoost (15 minuters säljcoaching av toppsäljande författare)
- Din bok ligger till försäljning i Solentros monter under hela mässan
- 5 ex av din bok (pocket)
När du gör inbetalningen skriv ditt namn och meddela oss via email omgående efter din
inbetalning, i detta mejl önskar vi följande information:
* Vilken bok du vill att vi trycker upp till dig (boktitel och boknummer). Önskar
du fler böcker än de som ingår beställer du dem själv via vår hemsida och ombesörjer själv leverans till mässan.

* Inloggningsemail till Solentro.
* Vilken dag du föredrar och om du önskar förmiddag eller eftermiddag.
Senast måndagen den 31 augusti 2015 behöver vi din inbetalning till nedan bankgiro.
Betalning av totalsumman, SEK 2 990.00, sker till bankgironummer 3746930.

Bokmässan pågår från den 24-27 september på
Svenska mässan i Göteborg, Solentro finns i monter
A02:69 - väl mött!

https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/450165/?public_key=c9227f680e6f10b1237e78243bb6f5fa
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Bokmässiga 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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