Formularz zamówienia
Proszę wpisać dokładną nazwę modelu, kolor
1. Model Zaproszenia oraz numer lub kolor
Każde zaproszenie posiada dokładną nazwę

2. Ogólna ilość zaproszeń

Zaproszenia ślub i wesele
z personalizacja
Zaproszenia ślub i wesele
wykropkowane
Zawiadomienia do kościoła
z personalizacją
Zawiadomienia do kościoła
wykropkowane

3. Kolor papieru (biały/ecru)
Faktura (skóra/linie)
W przypadku nie wpisania przez Państwa faktury papieru
wybierany jest przez nas losowo papier.
4. Usługa Priorytetowa (Czas realizacji do 5 dni po
wpłynięciu przelewu od Państwa na nasze konto i
zatwierdzeniu projektu) Koszt dodatkowy 100zł do całości
zamówienia
5. Zawieszki do wybranego modelu zaproszeń
Koszt 1,7zł od sztuki

Tak/Nie

Tak/Nie

6. Winietki do wybranego modelu zaproszeń
Koszt 1,7zł od sztuki

Tak/Nie

7. Karty Menu do wybranego modelu zaproszeń
Koszt 3zł od sztuki

Tak/Nie

8. Śpiewniki weselne do wybranego modelu zaproszeń
(40 stronicowy śpiewnik z możliwością wyboru własnych
piosenek)
Koszt 12zł od sztuki
9. Personalizacja gości (Tak lub Nie)

Tak/Nie

10. Imię i Nazwisko Pani Młodej

11. Imię i Nazwisko Pana Młodego

12. Data Uroczystości

13. Godzina uroczystości

14. Nazwa i adres Kościoła

Tak/Nie
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15. Nazwa i adres domu weselnego

16. Data i numery telefonów do potwierdzenia

17. Środek zaproszenia (Nasz / Państwa)
Po otrzymaniu przez nas formularza prześlemy wszystkie
materiały typu: cytaty, czcionki, ozdobniki, środki itp.
18. Przód zaproszenia:
Zaproszenie na Ślub, Imiona i data itp.
Wszystkie uwagi odnośnie przodu prosimy tu wpisać.
19. Przód zawiadomienia:
Zaproszenie na Ślub, Imiona i data itp.
Wszystkie uwagi odnośnie przodu prosimy tu wpisać.
Prosimy zwrócić uwagę, że standardowo
w zawiadomieniu w środku zaproszenia słowo
„zapraszamy” zamieniane jest „zawiadamiamy”.
Natomiast na przodzie „Zawiadomienie o Ślubie”
Jeśli ma być inaczej prosimy tu napisać.
20 Adres do wysyłki z telefonem kontaktowym dla kuriera

21 UWAGI do zaproszeń
Wszystkie uwagi odnośnie zaproszeń prosimy
wpisywać w rubryce obok. Wszystkie inne nie
będą brane pod uwagę !! Prosimy o tym
pamiętać !!

Kilka ważnych uwag dla Państwa:
Wszystkie zmiany dotyczące wyglądu i nadruku zaproszenia muszą być
uwzględnione w formularzu.
Wszystkie inne nie brane są przez nas pod uwagę !!
Także wszelkie reklamacje typ:
„bo e-mailu napisałam, tak a mam inaczej…”
nie będą brane pod uwagę.
Prosimy wszystko wpisywać w formularzu.

Wysłanie do nas formularza równoznaczne
jest z akceptacją naszych informacji.

Formularz zamówienia
1) W przypadku zamówień poniżej 20szt. do zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 20zł za
projekt tekstu.
2) W przypadku kilku środków zaproszenia np. do kościoła, do kościoła i uroczystość, dla Rodziców
minimalny skład jednego tekstu to 20szt. Poniżej doliczana jest opłata 20zł od jednego projektu.

3)

Teksty w innych językach są zawsze dodatkowo płatne w wysokości 20zł. od jednego
projektu(niezależnie od ilości)

4) Jeśli dzielą Państwo zaproszenia na kilka kolorów danego modelu to min ilość jednego koloru
musi wynosić 25szt. W przeciwnym wypadku czas realizacji znacząco się może wydłużyć. W
przypadku zaproszeń w promocji nie ma możliwości rozdzielenia na kilka kolorów-wzorów.
5) Proszę pamiętać o przesłaniu poprawnie sformułowanej listy gości, pasującej do tekstu
zaproszenia:
Np. Katarzynę Kowalską z osobą towarzyszącą
Wszelkie literówki w liście gości nie są przez nas poprawiane !!
6) Listę gości proszę przesłać w pliku .txt lub .doc
7) W przypadku personalizacji kopert, prosimy przesłać listę w formie nieodmienionej. W przypadku
braku listy nadruk nie zostanie wykonany.
8) Prosimy nie pisać do nas z częstotliwością co jeden dzień e-maili z zawartością np. „na jakim
etapie jest realizacja ?” Przed upływem wyznaczonego w opisie terminu realizacji nie
odpowiadamy na takie e-maile z powodu braku czasu. W przypadku zamówień łączonych
zaproszenia + zawieszki lub winietki czas realizacji może się wydłużyć.
9) Prosimy pisać z jednego konta mailowego co usprawni komunikację z Państwem.
10) Nie odbieramy połączeń z zastrzeżonymi numerami telefonów !
11) Wysyłki zawsze są dobrze zabezpieczone.

