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Gör en egen bok – den kanske största revolutionen sen Gutenberg 
Solentro närvarar på bokmässan i Göteborg (24-27 september), monter A:04:41, och ger miniföreläsningen 
”Vem som helst kan göra en egen bok!” på lördagen och söndagen på Grafiska Torgets scen. Teknikutvecklingen 
med internet i spetsen har för första gången gjort det möjligt för vanliga människor att enkelt göra en egen bok. 
Det visas exempel på spännande böcker som blivit till tack vare den nya tekniken och ett verktyg som underlättar 
för dig att göra en egen bok. 
 
Miniföreläsningen ”Vem som helst kan göra en egen bok!” 
Plats:  Grafiska Torgets scen  
Tider:  Lördagen den 26 september 2009 kl. 09:30-09:50 

Söndagen den 27 september 2009  kl. 12:30-12:50 
 
För mer information besök: http://www.popkom.se/page/196/181  
 
 
Solentro med bland ”Månadens 20 bästa sajter” utsedda av PC för alla 
Utdrag från artikeln: ” Tycker du att det låter krångligt att installera ett program och beställa från USA kan du 
välja svenskspråkiga Solentro. Här skapar du boken direkt på en svenskspråkig webbsida.” 
För att läsa hela artikeln besök: http://www.idg.se/2.1085/1.239903/gor-din-egen-bok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solentro - gör en egen bok 
På www.solentro.se kan vem som helst busenkelt förvandla personliga texter och bilder till vackra och unika 
böcker av högsta kvalitet – en helt ny möjlighet! Du gör din bok direkt på webben, ingen nedladdning av 
program behövs och Solentro är helt gratis att använda. Beställningar kan göras på upplagor av en enda bok. 
Med hjälp av Solentros emailbaserade bjud-in-tjänst kan man enkelt skapa en bok tillsammans med andra, t ex 
när man smidigt vill samla in hälsningar till någon som fyller år.  
 
Idag finns Solentro på svenska, engelska och tyska och har kunder i elva länder, nya språk adderas löpande. Våra 
kunder gör böcker inför en högtid eller ett annat speciellt tillfälle som kräver en alldeles unik och minnesvärd 
gåva så som vid födelsedag, dop, bröllopspresent, julklapp, svensexa, möhippa, pensionering, byte av jobb, 
utlandsflytt, examen, jubileum med mera. Många kunder gör böcker av sina bloggar, noveller, dikter, 
projektarbeten med mera. Alla böcker är Svanenmärkta och trycks på Sveriges enda klimatneutrala tryckeri. 
 
Läs mer om Solentro på www.solentro.se, för bildmaterial och ytterligare material vänligen besök 
www.solentro.se/press. Journalister som vill ha ytterligare information vänligen kontakta: Tobias Schildfat,   
0702 28 35 97, tobias@solentro.com 


