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.

Spesialtilbud: Få 200 kroner å handle
for, og spar penger!

Få 200 kr å handle for når du bestiller en bok eller en fotobok!*
Hvorfor ikke benytte anledningen til å lage en egen bok eller en julegave allerede nå –
Fort deg og gjør et røverkjøp!

Kode: TKUXTJ7EWB
Verdi: 200 NOK
Gyldig til: 2018-12-31
Priseksempel: Maxi (stående A4), Innbundet, 28 sider = 339 kr. Du betaler bare 139
kroner.
* Skriv inn koden når du legger inn bestillingene, så trekkes rabatten automatisk når du
går videre. Rabatten gjelder kun bøker fra din personlige bokkonto, og kan ikke
kombineres med andre tilbud. Gjelder en gang per husholdning, og frakt kommer i tillegg.

Endelig er den her!

Mange kunder har etterspurt en instruksjonsvideo, og nå er den endelig her! Se den på
YouTube og se hvor enkelt det er å lage din egen bok. Få gode tips og idéer til ditt neste
prosjekt.
Mens du er der, husk å abonnere for å få med deg flere videoer.

Se vår video her!

Eksepsjonell kundetilfredshet!
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 sine
opplevelser best selv!

Om du lurer på noe når du lager din egen bok eller fotobok er du alltid velkommen til å
kontakte oss på Solentro. Vi tar gjerne imot synspunkter og forslag!
Kundetjeneste
Telefon: 0046 40 - 44 55 35 eller 0046 40 - 78 300
E-post: info@solentro.com

Vennlig hilsen!
/Hampus & Tobias Schildfat, brødre og gründere
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Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du er kunde eller har opprettet en konto hos Solentro.
Kan du ikke lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.
Vil du avslutte abonnementet ditt? Klikk her.

