Eeh, det er jo bare...
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Kan du ikke lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.
Vil du avslutte abonnementet ditt? Klikk her.

...en bok!
Ja, ved første øyekast er det jo “bare en bok”, en perm og litt papir…
Men… det er DU som har laget boken!
Historien, ordene, bildene, opplevelsene, minnene, kjærligheten, vennene, familien…
De som lager en bok for sin egen skyld opplever noe aldeles unikt når de får
boken sin hjem. De som dessuten deler med seg av boken sin eller til og med
gir bort en bok som gave, får oppleve noe enda større…
Vi forsøker iblant å med ord å beskrive følelsene som en bok medfører, men det er nesten
umulig å sette alle disse følelsene i perspektiv – våre bok-skapere beskriver selvsagt
sine opplevelser best selv!
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Verden elsker bøker!
Du som bruker Solentro brenner for å
fortelle, både i tekst og bilde!
Du er en av 100 000 andre som bruker
Solentro – takk for tilliten!
Her forleden økte vi vårt geografiske spenn
med Latvia, noe som innebærer at vi nå har
kunder i 32 land!
Det føles herlig at så mange rundt
omkring i verden finner fram til
Solentro og anerkjenner og setter pris
på det vi muliggjør for dem!
Her er listen over alle landene som vi for
tiden har kunder i:
Sverige
USA
Canada
Mexico
England
Tyskland
Danmark
Norge
Finland
Spania
Australia
New Zealand
Portugal

Singapore
Sør-Korea
Israel
Hellas
Albania
Italia
Østerrike
Sveits
Chile
Luxembourg
Belgia
Nederland
Liechtenstein
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Malaysia
Frankrike
Irland

Estland
Tsjekkia
Latvia

Ha en flott påskehelg!
/Hampus & Tobias Schildfat, brødre og gründere

Hos Solentro lager man sin egen
bok, fotobok, fotoalbum, bryllupsbok, eksamensbok (yearbook), dåpsbok, minnebok, bloggbok, avskjedsbok, "min første
bok" - enkelhet, kreativitet og skaperlyst er i fokus når du lager din egen bok.

Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du er kunde eller har opprettet en konto hos oss.
Vil du avslutte abonnementet ditt? Klikk her.
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