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Link do produktu: https://www.ukartkowana.pl/kartka-pamiatka-i-komunii-bialo-niebieska-1-p-648.html

Kartka PAMIĄTKA I KOMUNII
biało-niebieska #1
Cena

27,00 zł

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

07_0088

Dostępność

PRODUKT GOTOWY DO WYSYŁKI

Opis produktu
Niezwykle delikatna Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej - kartka w komplecie z ozdobioną kopertą.
Kartka została utrzymana w biało-niebieskiej tonacji.
Ażurowe zdobienia w formie wycinanki z kwiatowym motywem sprawiają, że kartka jest bardzo subtelna.
Taka ręcznie robiona kartka komunijna z personalizacją stanowi oryginalną pamiątkę, która nawet po latach będzie przypominała obdarowanemu ten szczególny
dzień.

Co wyróżnia tę pamiątkę?
*
*
*
*
*

delikatność i subtelność
biała ażurowa wycinanka z kwiatowym motywem
komunijny akcent - Hostia
delikatny jasnoniebieski papier
personalizacja

Co - oprócz kartki - wchodzi w skład kompletu?
W skład kompletu wchodzi również ozdobiona koperta, na której umieszczony został banerek z napisem Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej oraz imieniem dziecka i
datą uroczystości.
Wskazanie imienia i daty sprawia, że pamiątka staje się jedyna w swoim rodzaju :)
Na życzenie Klienta do kompletu może też zostać dołączona mała ozdobiona kopertka na ewentualny prezent pieniężny - bardzo proszę o informację w komentarzu
do zamówienia.
A co życzeniami?
Kartka ma wklejony w środku karnecik w niebieskim kolorze, do którego wkłada się karteczkę z życzeniami.
Do zestawu standardowo dołączona zostaje biała pusta karteczka, na której można sobie samodzielnie wpisać życzenia.
Posiadam również przykładowe teksty życzeń, które mogę w razie potrzeby udostępnić, a po dokonaniu wyboru - wydrukować :)

W jaki sposób kartka została wykonana?
Kartka jest otwierana do góry. Została w całości została wykonana ręcznie - do wykonania pracy użyłam wysokiej jakości materiałów.

Jakie kartka ma wymiary?
14 cm x 14 cm

Czy można zamówić podobną kartkę w innym kolorze?
Oczywiście istnieje możliwość zamówienia podobnej karteczki w innym kolorze - bardzo proszę o kontakt w tej sprawie przed dokonaniem zakupu :)
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