
Serduszka CENA: 4,50 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,90 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu jednokartkowe: 3,50 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 3 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 10 zł
- kotyliony: 3 zł
- Księga gości - tradycyjna w formie albumu: 60 zł
- Księga gości na odciski palców, plakat format A3 
(tusze do zamówienia we wasnym zakresie) 35 zł
- table plan: 170 zł
- girlanda z napisami (literki na wstążce): 6 zł za jedną literę
- tabliczki na patyku: 10 zł/szt
- naklejki na torebki na ciasto: 0,95 zł

W miarę możliwości możemy wykonać również inne dodatki.

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie, koperta

Opcjonalnie:
- personalizacja gości wewnątrz zaproszenia + 0,30 zł do ceny podstawowej zaproszenia.
- personalizacja gości na kopertach (na samoprzylepnych naklejkach) + 0,60 zł do ceny 
podstawowej zaproszenia.
- dodatkowa karta do zaproszenia + 0,70 zł (gramatura 250)
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

Po wcześniejszej konsultacji istnieje możliwość zmiany koperty na inną (grubszą, 
w kolorze, metalizowaną) za dodatkową opłatą. Cena kopert ustalana 
indywidualnie w zależności od rodzaju.

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana koloru, układu tekstu, koloru czcionek, formy czcionek

Lavender 2 CENA: 4,10 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,90 zł
- zawieszki na alkohol: 1,60 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 5 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 8 zł
- kotyliony: 3 zł
- Księga gości - tradycyjna w formie albumu: 60 zł
- Księga gości na odciski palców, plakat format A3 
(tusze do zamówienia we wasnym zakresie) 35 zł
- table plan: 170 zł
- girlanda z napisami (literki na wstążce): 6 zł za jedną literę
- tabliczki na patyku: 10 zł/szt
- naklejki na torebki na ciasto: 0,95 zł

W miarę możliwości możemy wykonać również inne dodatki.

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie na dwóch kartach przewiązane sznurkiem, gałązka suszonej lawendy, koperta 
ekologiczna

Opcjonalnie:
- personalizacja gości wewnątrz zaproszenia + 0,30 zł do ceny podstawowej zaproszenia.
- personalizacja gości na kopertach (na samoprzylepnych naklejkach) + 0,60 zł do ceny 
podstawowej zaproszenia.
- dodatkowa karta do zaproszenia + 0,70 zł

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana układu tekstu, koloru czcionek, koloru grafiki


