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Link do produktu: https://www.ukartkowana.pl/kartka-urodzinowa-rozowe-kwiaty-p-852.html

Kartka URODZINOWA - różowe
kwiaty
Cena

44,00 zł

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

02_0138

Dostępność

PRODUKT GOTOWY DO WYSYŁKI

Opis produktu
Niezwykle oryginalna kartka urodzinowa - w komplecie z ozdobionym pudełkiem.
Kartkę zdobią ręcznie robione kwiaty, które zostały dopasowane kolorystycznie do papieru z florystycznym nadrukiem.
Całość jest utrzymana w niezwykle ciepłej i spokojnej - brzoskwiniowo-różowej - kolorystyce.
Kartka jest przeznaczona na 40 rocznicę urodzin, ale może zostać dostosowana do dowolnej rocznicy.

Co wyróżnia tę pamiątkę?
*
*
*
*

spójność kolorystyczna
piękny papier z florystycznym nadrukiem
papierowe kwiaty
personalizacja - liczba symbolizująca wiek i banerek z imieniem Jubilata

Co - oprócz kartki - wchodzi w skład kompletu?
W skład kompletu wchodzi również dopasowane do kartki pudełeczko, na którym umieszczony został baner z imieniem Jubilata.
Pudełko nawiązuje zdobieniem do kartki.
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?
Kartka ma wklejony w środku karnecik w brzoskwiniowym kolorze - służy on do umocowania karteczki z życzeniami.
Do zestawu standardowo dołączam pustą karteczkę, dzięki czemu można sobie na niej odręcznie wypisać życzenia.
Oczywiście istnieje również możliwość wydrukowania życzeń - w tym celu bardzo proszę o przesłanie wybranego tekstu.
W razie potrzeby mogę udostępnić wzory życzeń.

W jaki sposób kartka została wykonana?
Kartka w całości została wykonana ręcznie z wysokiej jakości materiałów. Dotyczy to również kwiatów, które powstały w mojej pracowni.

Jakie kartka ma wymiary?
Wymiary:
* kartka: 14 cm x 14 cm
* pudełko: 15 cm x 15 cm

Czy można zamówić podobną kartkę w innym kolorze?
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Oczywiście istnieje taka możliwość - jednakże wszystkie szczegóły musza zostać ustalone przed dokonaniem zakupu. Dlatego bardzo proszę o kontakt w tej sprawie
przed złożeniem zamówienia :)
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