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Etapy realizacji zamówienia standardowego
(zamówienie wzoru dostępnego na naszym blogu)

1. Wysyłamy do Was formularz zamówienia 
(po Waszym wcześniejszym wyrażeniu chęci na złożenie zamówienia)

2. Wypełniacie formularz  i odsyłacie go do nas na maila: kontakt@artirea.pl

3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza przesyłamy wycenę 
(zgodną z wcześniej wysłanym cennikiem).

4. Po wpłacie kwoty za zamówienie mamy 3-4 dni robocze na wykonanie 
projektu elektronicznego zaproszeń oraz dodatków. 

5. Po otrzymaniu projektów do sprawdzenia nanosicie na projekt ewentualne 
poprawki lub akceptujecie projekt wyrażając zgodę na druk zaproszeń.

6. Po ostatecznej akceptacji projektu przechodzimy do realizacji zlecenia, 
która trwa 10 dni roboczych (w przypadku zamówienia do 110 sztuk, 
lub 14 dni roboczych powyżej 110 sztuk).

A więc w sprawnym trybie nanoszenia zmian całkowity 
czas oczekiwania na zamówienie wynosi +/- 3-4 tygodnie.

PRÓBKI

Zamówienia do 10 sztuk traktowane są jako próbki. Oznacza to, że wysyłamy 
do Ciebie wybrany wzór zaproszenia z losowymi danymi takimi jak:
tekst zaproszenia, czcionki, ozdobniki itp.

Jako próbki wysyłamy jedynie zaproszenia, bez dodatków ślubnych. 

ETAP 1. KONTAKT I WYSYŁKA NIEZBĘDNYCH DANYCH

1. Przed złożeniem zamówienia konieczny jest kontakt mailowy 
(kontakt@artirea.pl).

W mailu podajecie:
- w tytule: adnotację „próbki”
- w treści: adres, na jaki powinniśmy wysłać próbki zaproszeń, ilość próbnych 
zaproszeń i wzór.

2. Po otrzymaniu maila wysyłamy do Was kwotę do zapłaty za próbki wraz 
z terminem płatności. końcowy kosztorys. Koszt zaproszenie jest taki sam jak 
zaproszeń z cennika + koszty wysyłki listem poleconym priorytetowym (od 
7-10 zł w zależności od ilości zamówionych próbek)

ETAP 2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.  Po wpłacie pieniędzy na nasze konto rozpoczynamy 
realizację zamówienia. Trwa ona maksymalnie 4-5 dni roboczych.

2. O wysyłce próbek na wskazany przez Ciebie adres zostaniesz poinformo-
wany drogą mailową.   

Projekt indywidualny

http://artirea.blogspot.com/p/projekt-indywidualny.html

Informacje na temat projektu indywidualnego znajdziecie 
pod poniższym linkiem.

KOSZTY WYSYŁKI
Koszt wysyłki zaproszeń (nie próbek) to 18 zł. Przesyłka kurierem.

Przy zamóweniu powyżej 500 zł przesyłka na terenie Polski jest 
darmowa.



Elegant

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie, dwie wkładki, 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 (oprócz dwóch w standardzie) + 0,70 zł

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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek

CENA: 6,30 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,40 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 4,50 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 3,00 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.

Dandelion

W cenę zaproszenie wliczone są:

tłoczone ręcznie 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.

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 wstążki, układu tekstu, 

CENA: 4,00 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,50 zł
- zawieszki na alkohol: 2,00 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu: 7,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 5,00 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.



Lace 1, Lace 2 CENA: 1,90 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,40 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 4,50 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 3,00 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.

Seria Frame

W cenę zaproszenie wliczone są:

tłoczone ręcznie 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.

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

CENA: 1,70 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,40 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 3,00 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:

tłoczone ręcznie 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.

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 wstążki, układu tekstu,



Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3 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 ): 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.

Akwarelove

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)

CENA: 3,70 zł/szt.
3,40 zł/szt. bez wkładki

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,50 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3,50 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 3,50 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.

Retro Flower

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 80 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek, zmina koloru 
grafiki

CENA: 3,50 zł/szt.
2,70 zł/szt. bez wkładki



Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,20 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,20 zł
- menu: 3 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 ): 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.

Lavender

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 układu tekstu, koloru czcionek
Modyfikacje płatne: 
- zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia), 
- zmiana rafii na wstążkę + 20 gr do ceny podstawoej zaproszenia

CENA: 3,60 zł/szt.
3,00 zł/szt. bez wkładki

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3 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 ): 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.

Niebieska 
hortensja

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)

CENA: 3,70 zł/szt.
3,40 zł/szt. bez wkładki



Dodatki podstawowe:

- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu:  4,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 4,00 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: 0,95zł

W miarę możliwości możemy wykonać również inne dodatki.

Lux

W cenę zaproszenie wliczone są:
zaproszenie wraz z wstążką, biała koperta 100g

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.

Modyfikacje bezpłatne: 
- zmiana układu tekstu, koloru czcionek
- zmian kolorystyki (srebrny papaier zamieniony na inny, wstążka zmieniona na inny kolor) po 
wcześniejszej konsultacji mailowej. 

CENA: 3,50 zł/szt. Purple  love CENA: 3,70 zł/szt.
3,40 zł/szt. bez wkładki

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3 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 ): 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 ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)



Dodatki podstawowe:

- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,80 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,80 zł
- menu:  7,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 4,00 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: 0,95zł

W miarę możliwości możemy wykonać również inne dodatki.

Rustic

W cenę zaproszenie wliczone są:
zaproszenie w ekologicznym folderze, z przepaską i sznurkiem lnianym, jedna wkładka RSVP.  
Bez koperty.
 
Opcjonalnie:
- personalizacja gości wewnątrz zaproszenia + 0,30 zł do ceny podstawowej zaproszenia.
- dodatkowa karta do zaproszenia (oprócz jednej w standardzie) +0,70 zł
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

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

CENA: 5,40 zł/szt. Boho CENA: 4,50 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 6 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 ): 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 ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, ozdobna wklejka do koperty.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +40 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)



Boho 2

W cenę zaproszenie wliczone są:
zaproszenie ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, ozdobna wklejka do koperty.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +40 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)

CENA: 4,50 zł/szt. Great Gatsby CENA: 5,70 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,20 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu: 6 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 4 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:
W cenę wliczone jest zaproszenie na trzech kartach, czarna koperta 120 g, wklejka do 
koperty, kwadrat z inicjałami i brokatem.  

Opcjonalnie:
- personalizacja gości wewnątrz zaproszenia + 0,30 zł do ceny podstawowej zaproszenia.
- dodatkowa karta do zaproszenia + 2,00 zł

Modyfikacje bezpłatne: zmiana układu tekstu, koloru czcionek, obramowań, zmiana koloru 
koperty.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu:  6 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 ): 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.



Marsala CENA: 5,70 zł/szt. Sparkle CENA: 6,00 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,50 zł
- zawieszki na alkohol: 2,00 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,30 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 wraz z złotą, brokatową wstążką, biała koperta 100 g..

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

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 bezpłatne: 
zmiana układu tekstu, koloru czcionek, koloru tła, koloru wstążkiDodatki podstawowe:

- winietki: 2,20 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu: 6 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 4 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:
W cenę wliczone jest zaproszenie na trzech kartach, bordowa koperta 120 g, wklejka do 
koperty, kwadrat z inicjałami i brokatem.  

Opcjonalnie:
- personalizacja gości wewnątrz zaproszenia + 0,30 zł do ceny podstawowej zaproszenia.
- dodatkowa karta do zaproszenia + 2,00 zł

Modyfikacje bezpłatne: 
zmiana układu tekstu, koloru czcionek, obramowań, zmiana koloru koperty.



Wieniec laurowy Piwonie

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,20 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,20 zł
- menu: 3 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 ): 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 z dodatkową wkładką RSVP, sznurek lniany + etykieta z dowolnym hasłem, 
ekologiczna koperta z graficzną wklejką.

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 (oprócz jednej w standardzie) +0,70 zł
- 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 bezpłatne: zmiana układu tekstu, koloru czcionek, koloru grafiki
Modyfikacje płatne: zmiana sznurka lnianego na wstążkę: + 0,20 zł 

CENA: 4,50 zł/szt.
4,20 zł/szt. bez wkładki

CENA: 3,80 zł/szt.
3,50 zł/szt. bez wkładki

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3 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 ): 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 ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)



Eternity Pure love CENA: 3,90 zł/szt.
3,60 zł/szt. bez wkładki

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3 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 ): 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 ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)

CENA: 3,60 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3 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 ): 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 ze wstążką, biała koperta 100 g, 

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
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)



Paski Animal CENA: 4,50 zł/szt.
4,20 zł/szt. bez wkładki

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 6 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 ): 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 z dodatkową wkładką RSVP, sznurek lniany + etykieta z dowolnym hasłem, biała 
koperta z graficzną wklejką.

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 (oprócz jednej w standardzie) +0,70 zł
- 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 bezpłatne: zmiana układu tekstu, koloru czcionek, koloru grafiki
Modyfikacje płatne: zmiana sznurka lnianego na wstążkę: + 0,20 zł 

CENA: 3,90 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 4,50 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 ): 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 z satynową przepaską i kołem, koperta 100 g.

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
- 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 bezpłatne: 
zmiana koloru wstążki, układu tekstu, koloru czcionek, koloru zaproszenia.



Classic High Voltage

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,20 zł
- zawieszki na alkohol: 1,80 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 6 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 z kolorową kopetą z wydrukiem logo w kształcie żarówki.

Opcjonalnie:
- personalizacja gości wewnątrz zaproszenia + 0,30 zł do ceny podstawowej zaproszenia.
- personalizacja gości na kopertach - nadruk  + 0,60 zł do ceny podstawowej zaprosze-
nia.
- dodatkowa karta do zaproszenia (oprócz jednej w standardzie) +1,5 zł
- 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 bezpłatne: zmiana koloru czcionek, koloru grafiki

CENA: 4,20 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu: 4,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 4 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 z kopertą.

Opcjonalnie:
- personalizacja gości wewnątrz zaproszenia + 0,30 zł do ceny podstawowej zaproszenia.

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 bezpłatne: 
zmiana układu tekstu, koloru zaproszenia.

CENA: 6,00 zł/szt.



Purple spring Sweet

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 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.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3 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 ): 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 ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)

CENA: 3,70 zł/szt.
3,40 zł/szt. bez wkładki

CENA: 6,70 zł/szt.
6,00 zł/szt. bez wkładki

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g z kolorową wklejką.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)



Aviator Tajemniczy ogród

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 2,00 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,60 zł
- menu: 6 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.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,20 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 6 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 9 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 folderowe z kieszonką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g z nadrukiem samolo-
tu i dowolnym napisem. 

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 układu tekstu, koloru czcionek, koloru folderu

CENA: 6,50 zł/szt.

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie z granatową kopertą i graficzną wklejką. 

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 bez papieru transparentnego (oprócz jednej w stan-
dardzie) + 0,70 zł
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana koloru wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)

CENA: 3,60 zł/szt.



Nostalgia W&A

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,20 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,00 zł
- menu: 3 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 3,50 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.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,20 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 4 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 ze wstążką, szarackoperta z graficzną wklejką
 
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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

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

CENA: 3,90 zł/szt.

W cenę zaproszenie wliczone są:

zaproszenie przewiązane sznurkiem, bordowa 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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

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

CENA: 3,00 zł/szt.



Blue Polne kwiaty

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,50 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,00 zł
- menu: 4 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 5,00zł
- 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 z koronkową opaską i wstążką, biała 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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

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

CENA: 4,10 zł/szt.CENA: 3,70 zł/szt.
3,40 zł/szt. bez wkładki

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 3 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 ): 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 ze wstążką, wkładka RSVP, biała koperta 100 g, 
naklejka na kopertę z jednym hasłem, np. „zaproszenie”, „pobieramy się!”, itp.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek
- Modyfikacje płatne: zmiana koloru grafiki na inny +30 zł
(opłata jednorazowa doliczana do całości zamówienia)



Winterland Simple CENA: 5,60 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,50 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu: 4,50 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 3,50 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, błękitna 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.
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

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

CENA: 4,10 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 4 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 4 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 folderowe z kieszonką, wkładką RSVP, biała metaliizowana koperta 120 g

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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

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



Dots Bow CENA: 6,00 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,50 zł
- zawieszki na alkohol: 2,00 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu: 7,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 5,00 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, wytłaczany folder, granatowa 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 wkładka do zaproszenia + 0,70 zł/szt.
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana układu tekstu, koloru czcionek, koloru zaproszenia (po 
wcześniejsym kontakcie)

CENA: 6,00 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,50 zł
- zawieszki na alkohol: 1,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 4 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:

koperta metalizowana, granatowy folder z kokardą, zaproszenie na dwóch kartach.

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 (oprócz jednej w standardzie) + 1,50 zł
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

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



White Flowers Aloha! CENA: 5,00 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 2,00 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 głównej karcie z turkusowym podklejeniem, wkładka RSVP, przepaska, koperta 
biała. 

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

CENA: 3,60 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,90 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 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 ): 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 ze wstążką, biała koperta 100 g, 

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
- 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 wstążki, układu tekstu, koloru czcionek



Jaśmin CENA: 5,20 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,50 zł
- zawieszki na alkohol: 1,60 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu jednokartkowe: 3,50 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 8 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): 7 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 głównej karcie z pozłoceniem imion Państwa Młodych, 
koperta z graficzną wklejką

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)
- dodatkowa karta do zaproszenia + 2,00 zł (gramatura 750, bez złoceń)
- 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 
(zmianie czcionki nie podlega pozłocony napis imiona Państwa młodych, oraz RSVP)

Burgundy CENA: 5,30 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 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, złota metalizowana 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

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana układu tekstu, koloru czcionek, koloru grafiki
(zmianie czcionki nie podlega pozłocony napis imion Państwa młodych)



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



Dorian CENA: 6,00 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,20 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): 7 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 folderowe, przepaska z kołem i posrebrzeniem, biała 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, 

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana koloru folderu i przepaski (w miarę dostępności danych 
kolorów - po wczęsniejszej konsultacji), układu tekstu, koloru czcionek, formy czcionek

Greenery CENA: 6,00 zł/szt.

 winietki: 2,50 zł
- zawieszki na alkohol: 2,00 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu: 7,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 5,00 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, złota koperta, złoty sznurek

Opcjonalnie:
- personalizacja gości wewnątrz zaproszenia + 0,30 zł do ceny podstawowej zaproszenia.
- personalizacja gości na kopertach (na białych 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



Delicate CENA: 5,40 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 10 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 3 kartach, przepaska z papieru transparentnego, cyrkonia, koperta z gra-
ficzną wklejką. 

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, metalizowaną)

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana koloru zaproszenia (w miarę dostępności danych kolorów 
- po wczęsniejszej konsultacji), układu tekstu, koloru czcionek, formy czcionek

Celeste CENA: 6,50 zł/szt.

 winietki: 2,50 zł
- zawieszki na alkohol: 2,00 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,50 zł
- menu: 7,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 5,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 8 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 białych 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, możliwość 
wyboru innej folii (dostępne kolory: złoty, srebrny, czerwony, kobaltowy, szmaragdowy)



Bloomy CENA: 6,00 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 2,00 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,40 zł
- menu: 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 10 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 300, granatowa)
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

Po wcześniejszej konsultacji istnieje możliwość zmiany koperty na inną 
(grubszą, metalizowaną)

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana koloru zaproszenia (w miarę dostępności danych kolorów 
- po wczęsniejszej konsultacji), układu tekstu, koloru czcionek, formy czcionek Dodatki podstawowe:

- winietki: 2,60 zł
- zawieszki na alkohol: 2,50 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 2,00 zł
- menu: 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 8 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): 7 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, koperta z wklejką,, zlotym sznurkiem i czarnym piórem

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 + 1,00 zł

Po wcześniejszej konsultacji istnieje możliwość zmiany koperty na inną. Cena kopert ustalana 
indywidualnie w zależności od rodzaju.

Modyfikacje bezpłatne: 
zmiana układu tekstu, koloru czcionek, koloru tła, 

Art Deco CENA: 7,00 zł/szt.



Pastelowe róże CENA: 4,70 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,40 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): 7 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 10 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, biała koperta z wklejką, złoty sznurek

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 
(transparentną, metalizowaną, w kolorze)

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

Twigs CENA: 3,20 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,30 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,00 zł
- menu: stojące, 3 zł, leżące - 1 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety (składane, jednostronne): 3,50 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 8 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 z wkładką, przewiązane srebrnym sznurkiem, zielona 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 (oprócz jednej w standardzie) + 0,70 zł
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

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



Living Coral CENA: 5,90 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki: 1,40 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): 6 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 10 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,  wkładka, koperta, wstążka

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 
(transparentną, metalizowaną, w innym kolorze)

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

Copper CENA: 5,00 zł/szt.

Dodatki podstawowe:
- winietki z pozłoceniem: 160 zł
- zawieszki na alkohol: 1,40 zł
- bileciki z podziękowaniem dla gości: 1,00 zł
- menu: stojące,  z pozłoceniem 7 zł, leżące z pozłoceniem 4 zł 
- numery stołów, tabliczki na bufety  z pozłoceniem (składane, jednostronne): 5,00 zł
- numery stołów, tabliczki na bufety ze wstążką 
(do ramek tolsby - ramki do zakupienia we własnym zakresie ): 8 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 jednej karcie, uszlachetnienie folią, biała 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
- projekt mapki dojazdu + 60 zł (opłata jednorazowa za projekt graficzny, 
doliczana do całości zamówienia)

Modyfikacje:
- Modyfikacje bezpłatne: zmiana układu tekstu, koloru czcionek, koloru pozłocnia (dostępne 
kolory uszlachetnienia druku: zielony, niebieski, czerwony, złoty, srebrny)


