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Solentro.com är ett inkubatorföretag på Minc. Minc hjälper talangfulla entreprenörer att bygga livskraftiga bolag genom coachning, rådgiv-
ning och värdefulla kontakter i en dynamisk miljö speciellt anpassad för växande företag (www.minc.se).  

 

 
 

 
Nu är det busenkelt att göra din egen bok på nätet! 
 
Ett nytt och enkelt sätt att skapa en egen bok lanseras på solentro.com! 
 
Personliga texter och hälsningar samlade i en riktig bok med vacker design av högsta kvalitet berör 
och blir till en fantastisk gåva att ge bort vid bröllop, födelsedagar eller andra tillfällen. Solentro.com 
gör det möjlight för alla att enkelt skapa en riktig bok. Solentro.com är platsen där personliga texter 
förvandlas till exklusiva svanenmärkta böcker. Som enda tjänst på marknaden erbjuds möjligheten att 
bjuda in andra att skicka in personliga texter till en gemensam bokgåva vid t ex bröllop och födelseda-
gar. 
 
-Om en bra tjänst för att beställa en personlig bok i ett enda exemplar funnits när vi ville ge bort en 
unik present till vår far hade vi sannolikt inte utvecklat Solentro.com, berättar Hampus Schildfat.  
-Vi ville samla personliga hälsningar och anekdoter från nära och kära i en tryckt bok men de tjänster 
som fanns på marknaden fokuserade på fotografier. Vi insåg att när texten står i centrum krävs något 
helt annat av både tekniken och designen, berättar Tobias Schildfat. 
 
Berättelse, dikt, kärleksbrev, favoritrecept, dagbok eller blogg kan på solentro.com enkelt förvandlas 
till en exklusiv bok av högsta kvalitet. Eller ge bort en bok med personliga hälsningar från familj och 
vänner som ger inspiration och glädje i livet. En uppskattad gåva vid bröllop, födelsedagar, dop, kon-
firmation, examen, pensionering, utlandsflytt, jubileum eller andra högtider.  
 
Solentro.com är helt webbaserad, ingen nedladdning av program behövs och är helt gratis att använ-
da. Konsumenten betalar bara för de böcker man beställer. Den nyfikne öppnar enkelt ett konto och 
kan i lugn och ro botanisera bland designer och boktyper. Inbjudan att e-posta till andra som man 
önskar ska bidra med personliga hälsningar finns färdig. Text skrivs eller kopieras enkelt in på bokens 
sidor som förhandsgranskas direkt på skärmen. Bilder och illustrationer ingår men det går precis lika 
bra att ladda upp egna. Först vid beställning betalar kunden med kort eller mot postförskott och däref-
ter trycks boken och skickas. Alla böcker är Svanenmärkta och trycks på Elanders tryckeri i Malmö, i 
dagsläget Sveriges enda klimatneutrala tryckeri. Beställningar kan göras på upplagor av en enda bok.  
 

Välkommen till Solentro.com! - Hampus & Tobias Schildfat, grundare  
 

Så fungerar det att skapa en bok på www.solentro.com 
- Öppna ett bokkonto, välj design och boktyp som passar mottagaren. 
- Skriv eller kopiera in den text du önskar. Ladda upp egna bilder om du vill. 
- Bjud in personer att bidra med text om du vill. Inbjudan är färdig och skickas automatiskt, du bestämmer slutdatum för 

medverkan. Inskickade texter hamnar direkt i bokkontot och placeras enkelt ut mha en smidig drag & drop funktion. 
- Ändra upplägg och texter tills du är nöjd. Allt sparas automatiskt medan du arbetar. 
- Skicka iväg din beställning när du är nöjd. 
- Solentro levererar din bok inom två veckor. Du kan enkelt beställa fler exemplar. 

 
Hampus Schildfat 

- Arbetat i USA som manusanalytiker för spelfilmer i Hollywood.  
- Arbetat i Sverige för Svensk filmindustri och GF Studios med filmerna Göta Kanal 2, Rosa – the movie, Arn – Tempel-

riddaren och Arn – Riket vid vägens slut.  
- Producerat webb-TV, företagsfilmer, dokumentärer och författat långfilmsmanus.  
- Examen i film och media från Lunds universitet varav 1 år på stipendium vid University of California.   
 

Tobias Schildfat 
- Arbetat med marknadsföring, försäljning och projektledning under de senaste åtta åren för Borneo Internet Manage-

ment, Handelsbanken och Findus. 
- Har som affärsområdeschef på Findus ansvarat för över 50 produktlanseringar, byggt upp individanpassad marknads-

föring, findus.se, digitala konsumentkampanjer samt jobbat med konceptutveckling och varumärkesbyggande. 
- Civilekonom från Lunds universitet med inriktning mot marknadsföring och finansiering. Studerat i Storbritannien och 

Tyskland.   


