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Link do produktu: https://www.sayido.net.pl/zaproszenie-slubne-peony-burgunde-p-674.html

Zaproszenie
Ślubne Peony
Burgunde
Cena

4,90 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

Peony Burgunde

Opis produktu
"Peony Burgunde"- " stworzone z dwóch kart w kolorach bordowy biały. Przewiązane bordową satynową
kokardą.
Zaproszenie o wymiarach 11 x 15 cm i 8 x 10cm
Zaproszenie wykonane z papierów o gramaturze 250g i 170gr.
Personalizacja Gratis ! ( nadruk Imion i Nazwisk Gości)
Zaproszenie nie zawiera koperty
Czas realizacji 21 dni roboczych
Wykonujemy dodatki z tej kolekcji.

Zaproszenia ślubne - rodzaj zaproszenia związany z uroczystością ślubną, obecnie głównie
przybiera formę papierowej karty, stanowiącej pisemne zaproszenie gości. Wybierając
zaproszenia na ślub szczególną uwagę powinno poświęcić się kilku kluczowym elementom,
takim jak kolorystyka papieru, motyw przewodni, zastosowanie czcionki,a także
odpowiedniemu doborowi tekstów. Wygląd zaproszenia jest kwestią bardzo indywidualną.
Jeżeli Para Młoda wybrała już motyw swojego wesela, to warto, aby zaproszenie pasowało
do całości. Jest to pierwszy kontakt gościa z naszą uroczystością, dlatego powinno
sugerować klimat,
w jakim odbędzie się całość. popularne są obecnie zaproszenia hand made – unikalne i
stworzone z myślą o konkretnych nowożeńcach i gościach. O zaproszenia ślubne należy
zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem. Gotowe zaproszenia wysyłamy, bądź dostarczamy
osobiście minimum na 6-8 tygodni przed datą ślubu. W dobrym tonie jest zaproszenie
wręczyć osobiście, zwłaszcza osobom znaczącym, najbliższym i najważniejszym dla nas.
Produkt posiada dodatkowe opcje:
Dobierz kopertę C6: Bez koperty , Biała matowa C6 (+ 0,60 zł ), Koperta bordowa C6 z naklejką (+ 1,00 zł ), Koperta
bordowa (+ 0,80 zł )
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Przebieg zamówienia
Po dokonaniu wyboru ilości sztuk oraz wykonaniu płatności i wyborze sposobu dostawy Klient otrzymuje link do formularza
doprecyzowującego zamówienie, w którym uzupełnia następujące informacje:
ilości przygotowania zaproszeń / zawiadomień spersonalizowanych i pustych
lista gości (w formie pliku tekstowego)
wybrana czcionka na okładkę oraz wewnątrz (lista czcionek do wyboru w sąsiednich zakładkach)
wybrany kolor tasiemki (lista kolorów do wyboru w sąsiedniej zakładce)
treść zaproszenia

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

