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Link do produktu: https://www.ukartkowana.pl/kartka-slubna-bialo-seledynowa-p-978.html

Kartka ŚLUBNA białoseledynowa
Cena

21,00 zł

Czas wysyłki

2-3 dni

Numer katalogowy

03_0368

Dostępność

PRODUKT GOTOWY DO WYSYŁKI

Opis produktu
Niezwykła subtelność tej kartki wynika z połączenia dwóch pastelowych kolorów: bieli i seledynu.
Skromny tulipan doskonale wpisuje się w klimat tego niezwykłego wydarzenia jakim jest ślub.
Sprawia też, że na pozór prosta karteczka staje się bardzo elegancka i dystyngowana!

Baner
MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM...!

Możliwość dostosowania
Kartka jest dostępna w wersji podstawowej lub wzbogaconej.
Wersja podstawowa to:
* biała koperta bez personalizacji
* puste miejsce na wpisanie życzeń (bez wklejonego karnetu)
Wersja wzbogacona to:
* biała koperta z personalizacją - banerkiem z imionami Młodej Pary i datą ślubu albo krótkim cytatem lub
* białe pudełko z szybką - bez personalizacji lub
* białe pudełko z szybką i z personalizacją - banerkiem z imionami Młodej Pary i datą ślubu albo krótkim cytatem
jak również:
* wklejony karnecik z wkładką na odręczne wypisanie życzeń lub
* wklejony karnecik z wydrukowanymi życzeniami
Karnecik może być - zgodnie z życzeniem Klienta - biały albo seledynowy.
W przypadku braku informacji zostanie wklejony biały karnecik.
Na życzenie Klienta do kompletu może też zostać dołączona mała koperta na ewentualny prezent pieniężny - bardzo proszę o taką informację w komentarzu do
zamówienia.
Wymiar kartki
Wymiar kartki: 14 cm x 14 cm.
Metoda wykonania
Kartka w całości została wykonana ręcznie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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OPAKOWANIE: Biała koperta , Biała koperta z personalizacją (+ 3,00 zł ), Białe pudełko z szybką (+ 10,00 zł ), Białe pudełko
z szybką i z personalizacją (+ 13,00 zł )
KARNET NA ŻYCZENIA: Bez wklejonego karnetu , Karnet z miejscem na życzenia (+ 3,00 zł ), Karnet z wydrukowanymi
życzeniami (+ 6,00 zł )
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