Hos Solentro laver man sin egen bog, fotobog, fotoalbum, bryllupsbog, årsbog (blåbog), dåbsbog,
erindringsbog, blogbog, pensionsbog, "min første bog" - Der er fokus på, at det skal være nemt, sjovt og
kreativt at lave sin egen bog.

Særtilbud: Få 138 DKK at shoppe for,
og spar penge!

Få 138 DKK at shoppe for når du bestiller en bog eller en fotobog!*
Tilbuddet er en god anledning til at lave din egen bog, der måske skal være en dejlig
julegave. Slå til allerede nu!

Kode: KDR4C4Y2ZZ
Værdi: 138 DKK*
Gyldig til: 2018-12-31
Priseksempel: Maxi (ca stående A4), hardcover, 28 sider: almindelig pris 289 kroner
men du betaler kun 151 kroner.
* Indtast koden, når du placerer din ordre, og så fratrækkes rabatten automatisk, når du
går videre. Rabatten gælder kun bøger fra din bogkonto og kan ikke kombineres med
andre tilbud. Gælder én gang pr. husstand. Der pålægges fragt.

Endelig er den her!

Mange kunder har spurgt om en instruktionsvideo, og nu er den her endelig! Se den på
YouTube, og opdag hvor nemt det er at lave sin egen bog. Få gode tips og idéer til dit
næste projekt.
Husk i øvrigt at abonnere for at se nye videoer.

Se vores video her!

Glade kunder hjælper Solentro med at vokse!

Vi er rigtig glade og stolte over alt den positive feedback som deles. Læse mer? Klik her.
Hvis du har spørgsmål, når du laver din egen bog, er du altid velkommen til at kontakte os
på Solentro, vi ser frem til dit opkald eller din e-mail. Vi besvarer alle henvendelser i
rækkefølge.
Kundeservice: https://www.solentro.dk/kontakt

Med venlig hilsen!
/Hampus & Tobias Schildfat, brødre og grundlæggere

Hos Solentro laver man sin egen bog, fotobog, fotoalbum, bryllupsbog, blå bog til klassen, dåbsbog, mindebog, blogbog,
pensionsbog, "min første bog", fødselsdagsbog, ABC bog, kogebog osv. Enkelthed, kreativitet og skabelse er i fokus, når du
laver din egen bog eller fotobog.
* Vores rabat gæller kun vore bøger og kan ikke kombineres med andre tilbud. Fragt pålægges.

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du er en kunde eller en kontohaver hos Solentro.
Klik her, hvis du vil læse nyhedsbrevet.
Afmeld? Klik her.

