	
  

	
  

Pressinformation den 14 juni 2011
Svenskt rekord för Solentro på Let´s deal
Med start den 29 maj och några dygn framåt sålde Solentro 1007 Deals. Är detta någon form av rekord?
-Ja, det var väldigt roligt! Det är faktiskt rekord för våra "Sverige Deals" som säljs över hela landet och inte
bara marknadsförs och säljs lokalt, berättar Susannah Löfstedt på Let´s deal.
Vad innebar erbjudandet?
-För 99 kr kunde man under en begränsad tid köpa ett presentkort med värdet 279 kr. För detta belopp kan man
beställa en hårdbunden Maxibok på 28 sidor. Vill man addera ytterligare sidor eller välja andra boktyper går
det också bra att använda presentkortet, berättar Hampus Schildfat på Solentro.
Har kunderna redan börjat göra böcker?
-Absolut, det kommer in beställningar hela tiden. Vi tycker det är väldigt roligt att hälsa så många nya kunder
välkomna till Solentro och glädjen i att göra en egen bok, säger Tobias Schildfat på Solentro.

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, tyska, danska och franska med kunder i arton länder. 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.
Let´s deal
Let´s deal erbjuder nya deals nästan varje dag, till oslagbara priser. Du har råd att upptäcka något nytt i din stad,
eller helt enkelt spara pengar på något du gillar, tillsammans med dina vänner.
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, 040 78 300,
tobias@solentro.com
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