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Link do produktu: https://www.ukartkowana.pl/kartka-uniwersalna-burgundowo-biala-p-792.html

Kartka UNIWERSALNA
burgundowo-biała
Cena

18,00 zł

Czas wysyłki

2-3 dni

Numer katalogowy

11_0032

Dostępność

PRODUKT GOTOWY DO WYSYŁKI

Opis produktu
Minimalistyczne kartki też mogą być oryginalne, na przykład dzięki nietypowemu kolorowi!
Tutaj został użyty papier w kolorze, który producent nazwał burgundowym :)
Jest to taka mieszanka koloru brązowego z bordowym, z domieszką fioletu, a może i różu...?
Ciężko to nazwać, ale kolor - w połączeniu z białymi kwiatami - jest piękny!
A kartka nadaje się na każdą okazję!

Baner
DUŻO RADOŚCI...!
może zostać zastąpiony innym:
* W DNIU URODZIN
* W DNIU TWOICH URODZIN...
* CIESZ SIĘ ŻYCIEM...!
* SPEŁNIENIA MARZEŃ...!
* SZCZĘŚCIE SPRZYJA ODWAŻNYM...!
* ŻYJ NAJPIĘKNIEJ JAK UMIESZ...!
* NAJLEPSZE ŻYCZENIA
Bardzo proszę o informację w tej sprawie w komentarzu do zamówienia.

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 imieniem osoby obdarowanej, krótkim cytatem albo dedykacją lub
* białe pełne pudełko z personalizacją - banerkiem z imieniem osoby obdarowanej, krótkim cytatem albo dedykacją
jak również:
* wklejony karnecik z wkładką na odręczne wypisanie życzeń lub
* wklejony karnecik z wydrukowanymi życzeniami
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Karnecik może być - zgodnie z życzeniem Klienta - biały albo burgundowy (w kolorze tła).
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: 11,4 cm x 16,2 cm.
Metoda wykonania
Kartka w całości została wykonana ręcznie.
Użyte materiały
Papier w oryginalnym kolorze, papierowe kwiaty

Produkt posiada dodatkowe opcje:
OPAKOWANIE: Biała koperta , Biała koperta z personalizacją (+ 3,00 zł ), Białe pełne pudełko 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 )

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

