CENNIK ZAPROSZEŃ PODSTAWOWY

UWAGA! Każdy wzór może zostać dodatkowo ozdobiony
Podane poniżej ceny dotyczą GOTOWYCH PROJEKTÓW prezentowanych w naszej ofercie.
Standardowo zaproszenia sprzedawane są niespersonalizowane w komplecie z eko kopertą.
Wszystkie zaproszenia drukowane są na papierze ekologicznym o gramaturze 300g i ręcznie składane.
Podane poniżej wymiary mogą się nieznacznie różnić.
Każdy wzór może zostać rozbudowany o dodatkowe elementy (mapka/info o hotelu/inne) oraz zdobienia.
Opcja ta jest dodatkowo płatna.

Wzór KLASYCZNY
zaproszenie składane + rsvp + tasiemka / sznurek / opaska papierowa + koperta
CENA 6 zł

ZAPROSZENIE
A6 (105x148 mm)

ZAPROSZENIE
po rozłożeniu

RSVP

KOPERTA

Wzór KLASYCZNY II
zaproszenie pojedyncza karta + rsvp + tasiemka / sznurek / opaska papierowa + koperta
CENA 6 zł

ZAPROSZENIE
A6 (105x148 mm)

RSVP

KOPERTA

Wzór KWADRATOWY
zaproszenie składane + rsvp + tasiemka / sznurek / opaska papierowa + koperta
CENA 7 zł

ZAPROSZENIE
140x140 mm

ZAPROSZENIE
po rozłożeniu

RSVP

KOPERTA

Wzór KWADRATOWY II
zaproszenie pojedyncza karta + rsvp + tasiemka / sznurek / opaska papierowa + koperta
CENA 7 zł

ZAPROSZENIE
140x140 mm

ZAPROSZENIE +RSVP
po rozłożeniu

RSVP

KOPERTA

Wzór PODŁUŻNY
zaproszenie pojedyncza karta + rsvp + tasiemka / sznurek / opaska papierowa + koperta
CENA 7 zł

ZAPROSZENIE
DL (99x210 mm)

ZAPROSZENIE + RSVP
po rozłożeniu

RSVP

KOPERTA

Wzór PODŁUŻNY II
zaproszenie składane + rsvp + tasiemka / sznurek / opaska papierowa + koperta
CENA 7 zł

ZAPROSZENIE
DL (99x210 mm)

ZAPROSZENIE
po rozłożeniu

RSVP

KOPERTA

Wzór ETUI
zaproszenie w etui + rsvp + etykieta / tasiemka / sznurek z bilecikiem / opaska papierowa + koperta
CENA 8 zł

ZAPROSZENIE W ETUI
110x150 mm

ZAPROSZENIE W ETUI
po rozłożeniu

KOPERTA

RSVP

Wzór ETUI DELUX
zaproszenie w etui + rsvp + etykieta / tasiemka / sznurek z bilecikiem / opaska papierowa + koperta
CENA 10 zł

ZAPROSZENIE W ETUI
110x215 mm)

ZAPROSZENIE + RSVP
po rozłożeniu

RSVP

KOPERTA

MOŻLIWE DODATKOWE OPCJE ZDOBIEŃ
Personalizacja (wpisanie imion i nazwisk zapraszanych gości) +1 zł/szt.
Zdobienie wewnątrz koperty +2,5 zł /szt.
Zdobienie na kopercie – naklejka adresowa lub naklejka z logo +1,5 zł/szt.
Naklejka z adresem na kopertę +2 zł/szt.
PROJEKT INDYWIDUALNY ZAPROSZENIA 250 zł + koszty realizacji (w zależności od stopnia zaawansowania).
Zamówienie obejmuje 1 indywidualny projekt zaproszenia wraz z wkładkami i kopertą, dostosowany do stylistyki ślubu,
wg preferencji zamawiającego. W cenę wliczone są poprawki dotyczące zmian takich jak: kolor, czcionka, drobne korekty
graficzne.
PROJEKT INDYWIDUALNY DODATKÓW ŚLUBNYCH 150 zł + koszty realizacji
Zamówienie obejmuje projekt oprawy graficznej ślubu dopasowanej do indywidualnego projektu zaproszenia.
PROJEKT INDYWIDUALNY ZAWIADOMIENIA 150 zł + koszty realizacji
Zamówienie obejmuje 1 projekt karty save the date i koperty, współgrający ze stylistyką zaproszenia.
PROJEKT ZAWIADOMIENIA
Jeżeli zawiadomienie nie odbiega od projektu zaproszenia nie pobieramy opłaty. W innym przypadku koszt projektu
takiego zawiadomienia wynosi 50 zł
PROJEKT MAPKI
Projekt mapki do GOTOWEGO PROJEKTU jest odpłatny i wynosi 50 zł. Należy podać link do google maps z trasą
dojazdu oraz wypisać wszystkie ważne punkty, które powinny się znaleźć na mapce.
OFERTA LAST MINUTE
Standardowo czas realizacji od momentu decyzji i wyboru wzoru do otrzymania gotowego produktu wynosi do 15 dni
roboczych.
Istnieje możliwość przyspieszenia procesu realizacji zamówienia. Proces projektowy zostaje skrócony do 3 dni roboczych,
a proces realizacji maksymalnie do 5 dni roboczych. Wartość zamówienia zwiększona jest w tym wypadku o 30%
WAŻNE! Przeczytaj koniecznie :)
Ceny podane powyżej obowiązują przy minimalnej ilość zaproszeń 30 szt. i więcej. Zamówienia poniżej 30 szt. Wyceniane
są indywidualnie.
Wszystkie projekty zaproszeń prezentowanych w naszej ofercie są stale dostępne.
Treść zaproszeń jest zmieniana i dopasowana do Waszych potrzeb nieodpłatnie.
Do gotowych wzorów zaproszeń można dobrać dodatkowe opcje zdobień (dodatkowo płatne) lub z nich zrezygnować.
Do każdego wariantu zaproszenia prezentowanego na stronie głównej można nanieść także poprawki dotyczące zmian
takich jak: kolor, czcionka, zmiana logo, drobne zmiany w projekcie (wymiana/ usunięcie elementu graficznego, zmiana
rozmiaru elementu graficznego/ tekstu, zmiana układu tekstu).

Zaproszenia nie zobowiązują do zamówienia dodatków i na odwrót. Jest możliwość zamówienia jedynie zaproszeń lub
tylko dodatków.
Cennik obowiązuje od 26 kwietnia 2016 do odwołania. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

