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Link do produktu: https://www.zaproszeniaslub.pl/zaproszenia-z101003-e-p-1140.html

Zaproszenia Z.10.1.003 E
Cena

2,89 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

Z.10.1.003E

Producent

Jumika

Opis produktu
Składane zaproszenia na ślub jak koperta. Na czarnej okładce jest nałożona ozdobna opaska z papieru srebrny brokat z
dodatkowym okienkiem z imionami i datą ślubu. Czarny kolor okładki pięknie komponuje się ze srebrnym brokatowym
papierem. Wewnątrz zaproszenia znajdują się białe lub kremowe karty z tekstem zaproszenia, wierszykami, rebusami czy
innymi istotnymi informacjami.
Na wewnętrznych wklejkach nadrukowane są ozdobniki do wyboru w odcieniach złota lub srebra.

Na indywidualne zamówienie możemy wykonać ten model zaproszenia także w innych kolorach okładki lub wnętrza. Prosimy o
kontakt mailowy w celu uzgodnienia szczegółów i interesujących Was kolorów.

Cena zaproszenia obejmuje:
- zaproszenie ślubne,
- opaskę z papieru srebrny brokat,
- pełny nadruk z personalizację (imiona i nazwiska Młodej Pary, data i miejsce ślubu oraz przyjęcia weselnego,
potwierdzenie przybycia, dane zapraszanych gości weselnych, dowolne wierszyki, itp),
- dopasowaną białą kopertę o gramaturze 80g, za dopłatą koperta bordowa lub granatowa.
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Specyfikacja zaproszenia Z.10.1.003E:
format: 110x170 mm, po otwarciu: 300x170 mm
papier: gładki satynowany czarny 250g + biały lub kremowy fakturowany płótno 250g,
opaska: papier srebrny brokat 210g + biały lub kremowy fakturowany płótno 250g ,
czcionka: zobacz tutaj
personalizacja: pełna (Młoda Para, miejsce i data ślubu oraz wesela, potwierdzenie przybycia, zapraszani goście),
przykładowe teksty na zaproszenia: zobacz tutaj
wierszyki na zaproszenia ślubne: zobacz tutaj
wierszyki o pieniądze zamiast prezentów lub prezenty zamiast kwiatów: zobacz tutaj
Można oczywiście podać dowolne własne teksty lub wiersze.
Po dokonaniu zakupu prosimy o przesłanie do nas mailowo informacji o wybranych parametrach zaproszenia (uzupełniony
formularz lub informacje bezpośrednio w mailu):
Formularz znajduje się pod poniższymi linkami:
plik worda: doc plik open office: odt

Po dokonaniu wyboru wszystkich opcji oraz przesłaniu danych do personalizacji (najlepiej uzupełnionych już w tekście
wybranego zaproszenia) przygotujemy do 2 dni roboczych graficzne projekty zaproszenia.
Po akceptacji projektów i zaksięgowaniu wpłaty przystępujemy do realizacji zamówienia.
Czas realizacji wynosi do 5 dni roboczych. Aktualny czas wykonania zaproszeń podany jest na stronie kategorii.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wklejka: Biała , Kremowa
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Koperta: Biała 80g , Bez koperty (- 0,30 zł ), Bordowa 90g (+ 0,25 zł ), Granatowa 115g (+ 0,25 zł )
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