Pressinformation den 18 november 2010
Nu lanserar Solentro personliga Canvas, Kort och Väggalmanackor
Solentro fortsätter sin resa med att lansera fler produkter som underlättar det personliga skapandet. Med
personliga böcker som bas och lagom till jul finns det nu möjlighet för våra kunder att även göra personliga Canvas,
Kort och Väggalmanackor.
-Med över 25 000 kontohavare känns det extra kul att kunna erbjuda fler produkter inom det personliga
skapandet, säger Hampus Schildfat, grundare.
Väggalmanacka
Välj ut dina bästa bilder och ladda upp dem. En för varje månad. Perfekt julklapp till föräldrar, mormor, morfar,
farmor, farfar och varför inte också en till den egna familjen. Och du, det bästa av allt, när du valt ut dina bilder tar
det dig mindre än 5 minuter att skapa din kalender och lägga beställningen. I sann Solentro anda - busenkelt att få
till en personlig väggalmanacka som ger glädje under ett helt år!

Canvas
Nu kan du enkelt göra en Canvastavla med egna bildmotiv. Välj ut din bästa bild och ladda upp den. Perfekt på
väggen i det egna hemmet eller varför inte som julklapp till nära och kära? När du valt ut din bild tar det dig
mindre än 2 minuter att skapa din Canvas och lägga beställningen. Så enkelt är det att få till en personlig Canvas
som ger glädje under lång tid!

Vårt tryck på duk är gjort för hand och av högsta kvalitet med ett fantastiskt färgdjup som framhäver alla detaljer i
bilden. I sann Solentro-anda kan du få duken färdigmonterad på träram och med upphängningstråd utan extra
kostnad - allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig.
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Personliga kort
Nu kan du enkelt göra personliga kort med egna bildmotiv. Välj ut din bästa bild och skapa personliga julkort,
inbjudningar eller tackkort. Perfekt till jul, den stora festen och till nära och kära.

I sann Solentro-anda så är det busenkelt - när du valt ut din bild tar det dig mindre än 2 minuter att skapa dina kort
och lägga beställningen. Korten kommer vackert dubbelvikta och med ett kuvert till varje kort. Så enkelt är det att
få till personliga kort som skänker stor glädje till mottagaren!
Länge leve det personliga skapandet!

Solentro - gör en egen bok
På www.solentro.se kan vem som helst busenkelt förvandla personliga texter och
bilder till vackra och unika böcker, kort, kalendrar och canvas. Du gör din bok, kort,
kalender och canvas 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, tyska, danska och franska med kunder i sjutton länder. Våra kunder gör personliga böcker, canvas,
kort och kalendrar 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 trycks på Sveriges första 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 kontakta: Tobias Schildfat, 0702 28 35 97, tobias@solentro.com
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