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Link do produktu: https://www.ukartkowana.pl/kartka-pamiatka-i-komunii-z-hostia-8-p-657.html

Kartka PAMIĄTKA I KOMUNII z
hostią #8
Cena

40,00 zł

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

07_0096

Dostępność

PRODUKT GOTOWY DO WYSYŁKI

Opis produktu
Niezwykle elegancka, a jednocześnie delikatna Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej - kartka w komplecie z pudełkiem.
Całość została utrzymana w białej tonacji z niebieskim akcentem w postaci ręcznie robionych różyczek.
Subtelności całości dodają papierowe wycinanki z kwiatowym motywem.
Kartkę dodatkowo zdobi banerek z napisem Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej oraz imieniem dziecka i datą uroczystości. Taka personalizacja nadaje
pamiątce szczególnego charakteru!
Taka ręcznie robiona kartka na Komunię będzie wspaniałą pamiątką na długie lata.

Co wyróżnia tę pamiątkę?
*
*
*
*
*

elegancja i subtelność
komunijny akcent - Hostia
subtelne papierowe wycinanki z kwiatowym motywem
ręcznie robione niebieskie różyczki
personalizacja

Co - oprócz kartki - wchodzi w skład kompletu?
W komplecie jest pudełeczko z szybką, co sprawia, że kartka jest pięknie wyeksponowana.
Pudełko zostało subtelnie przyozdobione niebieskimi półperełkami.
Na życzenie Klienta do pudełka może też zostać dołączona mała ozdobiona koperta na ewentualny prezent pieniężny - bardzo proszę o informację w komentarzu do
zamówienia.
A co życzeniami?
Pamiątka ma wklejony w środku karnecik w niebieskim kolorze - jest to miejsce, do którego wkłada się karteczkę z życzeniami.
Do zestawu dołączam pustą karteczkę, aby Klient miał możliwość samodzielnego wypisania życzeń.
Oczywiście życzenia mogę również wydrukować - może to być tekst przesłany przez Klienta lub wybrany spośród moich propozycji.

W jaki sposób kartka została wykonana?
Kartka w całości została wykonana ręcznie - dotyczy to również różyczek, które zostały zaprojektowane i stworzone w mojej pracowni :)

Jakie kartka ma wymiary?
Wymiary:
* kartka: 14 cm x 14 cm
* pudełko: 15 cm x 15 cm
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Czy można zamówić podobną kartkę w innym kolorze?
Oczywiście mogę wykonać taką kartkę w innej tonacji kolorystycznej, ale w tym celu bardzo proszę o kontakt przed dokonaniem zakupu :)
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