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Link do produktu: https://www.zaproszeniaslub.pl/kartki-wielkanocne-kwdl01-p-284.html

Kartki Wielkanocne KW.DL.01
Cena

3,39 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

KW.DL.01

Producent

Jumika

Opis produktu
Laserowo wycinane kartki świąteczne Wielkanocne - model KW.DL.01
Oferujemy Państwu laserowo wycinane kartki na Święta Wielkanocne.
Na kolorowym, perłowym papierze wycięty został motyw wielkanocnego baranka oraz napis Wesołych Świąt a
także jako dodatkowa opcja logo Państwa firmy.
Do wyboru pozostawiamy 6 kolorów papierów metalizowanych (perłowych).

Cena kartki świątecznej Wielkanocnej zawiera:
- elegancką okładkę z wyciętym wzorem graficznym,
- wkładkę z nadrukiem świątecznych życzeń (nadruk logo firmy GRATIS),
- graficzny projekt kartki,
- dopasowaną kopertę (biała lub kremowa w zależności od koloru wkładki).

Informacja dla Firm:
W przypadku, gdy chcą Państwo zamówić biznesowe wielkanocne kartki świąteczne
z wygrawerowanym logo na okładce - cena kartki wzrasta o 0,30zł/szt.
Prosimy o wybór odpowiedniej opcji podczas zamawiania.
Projekt logo do wycięcia przy zamówieniu do 49 sztuk kosztuje jednorazowo 30,00zł.
Od 50 sztuk - projekt logo pod wycięcie - GRATIS.

Minimalna ilość zamówienia na świąteczne kartki laserowe z danego wzoru to: 20 sztuk
(jest to minimalna ilość wymagana do uruchomienia niezbędnych urządzeń).
Cena na kartki świąteczne zależna jest od ilości sztuk.

Kartki świąteczne wykonane na fioletowym perłowym papierze z kremową perłową wkładką:
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Kartki świąteczne wykonane na zielonym perłowym papierze z białą perłową wkładką:

Specyfikacja na kartki świąteczne KW.DL.01:
format okładki: 210x100 mm (po otwarciu: 210,5x200mm),
format wklejki: 195x95 mm, (po otwarciu: 195x190mm)
papiery:
- metalizowany czerwony (250g/m2) "M1"
- metalizowany zielony (250g/m2) "M2"
- metalizowany brązowy (250g/m2) "M3"
- metalizowany niebieski (250g/m2) "M4"
- metalizowany granatowy (250g/m2) "M5"
- metalizowany fioletowy (250g/m2) "M6"
Dostępne papiery metalizowane:
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dostępne wkładki: biały lub kremowy metalizowany 120g/m2,
kolor nadruku: czarny tekst + czarne lub kolorowe logo,
czcionka: propozycja 7 rodzajów, zobacz tutaj
przykładowe teksty życzeń świątecznych: zobacz tutaj
Można oczywiście podać dowolny własny tekst z życzeniami świątecznymi.

Tak wygląda przykładowe wnętrze kartki świątecznej: (czerwona okładka, kremowa wklejka):

Czas realizacji na wielkanocne kartki świąteczne wycinane laserowo wynosi 7-14 dni.
Zamówienia realizowane są wg kolejności zgłoszenia i opłacenia zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Napis: Brak , Logo (+ 0,50 zł )
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