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Link do produktu: https://www.ukartkowana.pl/kartka-pamiatka-chrztu-pudrowy-roz-p-1002.html

Kartka PAMIĄTKA CHRZTU pudrowy róż
Cena

30,00 zł

Czas wysyłki

1-3 dni

Numer katalogowy

04_0191

Dostępność

PRODUKT GOTOWY DO WYSYŁKI

Opis produktu
Skromny i delikatny komplet z okazji Chrztu Świętego - kartka w zestawie z przyozdobioną kopertą.
Kartkę zdobi elegancka grafika z kwiatowym motywem, w centrum której umieszczone zostały dziewczęce buciki.
Uroku całości dodaje piękny - lekko połyskujący - papier w ciekawym odcieniu pudrowego różu.
Taka oryginalna ręcznie robiona pamiątka na pewno wyróżni się na tle innych kartek otrzymanych przez Maluszka!

Co wyróżnia tę pamiątkę?
*
*
*
*
*

skromność, delikatność
kwiatowa grafika
piękny - lekko połyskujący - różowy papier
urocze dziewczęce buciki
personalizacja

Co - oprócz kartki - wchodzi w skład kompletu?
W skład kompletu wchodzi również biała koperta.
Został na niej umieszczony baner z napisem PAMIĄTKA CHRZTU ŚWIĘTEGO oraz imieniem dziecka i datą Chrztu.
Taka personalizacja nadaje pamiątce szczególnego charakteru.
Na życzenie Klienta do kompletu może też zostać dołączona mała ozdobiona koperta na ewentualny prezent pieniężny - bardzo proszę o informację w komentarzu
do zamówienia.
A co życzeniami?
Kartka na chrzest ma wklejony w środku karnecik w kolorze pudrowego różu - wkłada się do niego karteczkę z życzeniami.
Do zestawu standardowo dołączam pustą karteczkę - dzięki temu Klient ma możliwość samodzielnego wypisania życzeń.
Istnieje również możliwość wydrukowania przeze mnie dowolnego - wskazanego przez Klienta - tekstu.
W razie problemu z wyborem życzeń mogę udostępnić przykładowe wzory.

W jaki sposób kartka została wykonana?
Kartka otwiera się do góry.
Pamiątka w całości została wykonana ręcznie z najwyższej jakości ozdobnych papierów i dodatków.

Jakie kartka ma wymiary?
Wymiary:
* kartka: 14 cm x 14 cm
* koperta: 15 cm x 15 cm
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Czy można zamówić podobną kartkę w innym kolorze?
Oczywiście istnieje możliwość wykonania podobnej kartki w innym kolorze - jednakże w tym celu bardzo proszę o kontakt przed dokonaniem zakupu.
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