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Link do produktu: https://www.ukartkowana.pl/kartka-pamiatka-i-komunii-bialo-szara-p-601.html

Kartka PAMIĄTKA I KOMUNII
biało-szara
Cena

28,00 zł

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

07_0072

Dostępność

PRODUKT GOTOWY DO WYSYŁKI

Opis produktu
Oryginalny komplet - kartka z ozdobioną kopertą - z okazji Pierwszej Komunii Świętej.
Całość została utrzymana w biało-szarej tonacji.
Pamiątka jest bardzo gustowna i delikatna - świetnie pasuje do charakteru Uroczystości.
Ręczne wykonanie sprawia, że kartka naprawdę staje się prezentem podarowanym od serca.
Dzięki uniwersalnej szarości karteczka nadaje się zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki.

Co wyróżnia tę pamiątkę?
*
*
*
*
*

delikatność
subtelne koronkowe tło
komunijny akcent - biała Hostia
lekko nabłyszczany papier o ciekawej strukturze
personalizacja

Co - oprócz kartki - wchodzi w skład kompletu?
W komplecie jest biała koperta z delikatnym zdobieniem.
Na kopercie umieszczony został banerek z napisem Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej oraz imieniem dziecka i datą uroczystości. Dzięki temu kartka nabiera
szczególnego charakteru :)
Na życzenie Klienta do kompletu może też zostać dołączona mała kopertka z delikatnym zdobieniem na ewentualny prezent pieniężny - bardzo proszę o informację
w komentarzu do zamówienia.
A co życzeniami?
Kartka na Komunię ma wklejony w środku szary karnecik, do którego wkłada się karteczkę z życzeniami.
Standardowo do zestawu dołączona jest pusta karteczka, na której Klient może sobie odręcznie wpisać życzenia.
Mogę również zamieścić na niej dowolny wskazany przez Klienta tekst, np. życzenia, cytat itp.
Gdyby pojawił się problem z wyborem odpowiednich życzeń - chętnie pomogę :)

W jaki sposób kartka została wykonana?
Kartka komunijna w całości została wykonana ręcznie i z należytą dbałością.
Do wykonania pracy użyte zostały dobrej jakości materiały - ozdobne papiery i dodatki.

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 taka możliwość, ale w tym celu bardzo proszę o kontakt przed złożeniem zamówienia. Ustalimy wtedy wszystkie szczegóły - tak, żeby karteczka
spełniła wszystkie oczekiwania :)
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