Love Prints

Dziękujemy za wybór naszej papeterii.

Prosimy o maila z następującymi punktami:
1. Data ślubu
2. Motyw zaproszenia / Która opcja:
a) zaproszenie, którego tekst jest tak skomponowany, że nie wymaga wpisywania danych osobowych
b) wykropkowana 1 linia
c) wykropkowane 2 linie
d) puste miejsce
czy opcja dodatkowo płatna 1 zł/szt :
e) personalizacja (nadruk imion i nazwisk) Czcionka prosta (polecamy!) czy ozdobna?
Wskazówki, jak przygotować listę podajemy przy wysyłaniu projektu do akceptacji.

3. Ile zaproszeń i zawiadomień - zalecamy zamówienie kilku dodatkowych.
Min. liczba łącznie zaproszeń i zawiadomień to 30 sztuk.
4. Ile kopert, jaki KOLOR, ile RSVP
5. Ilość i rodzaj dodatków typu winietka itp. Uwaga! Dodatki można zamówić w drugiej turze w późniejszym terminie,
nie krótszym jednak niż miesiąc przed ślubem.
6. Tekst zaproszenia. Poniżej znajdą Państwo wzór naszego uniwersalnego, ponadczasowego tekstu, prosimy
uzupełnienie go o swoje dane i przesłanie w oddzielnym załączniku, bądź w treści maila.
7. a) Dane do wysyłki : imię i nazwisko, adres oraz tel. kontaktowy! Kurierzy najczęściej doręczają paczki w godz. 8-17.
b) odbiór osobisty w atelier na Mokotowie ul. Opoczyńska 4a, Warszawa. Prosimy o podanie nr telefonu.
8. Prosimy o potwierdzenie: "Zgadzam się na zasady ujęte w regulaminie" (prosimy o jego przeczytanie:))
9. Jaki tryb - Normalny czy Ekspres.

Przykład prawidłowego zamówienia w treści maila:
1. 25.07.2018
2. Bellinzona / e) czcionka prosta
3. 90 zaproszeń, 20 zawiadomień
4. 110 kopert szarych, 90 RSVP
5. 100 winietek składanych czcionka ozdobna, 50 menu jednokartkowych, 100 podziękowań
6. w załączniku
7. Julka Malinowska ul.Potockiego 5 m 25, 02-564 Warszawa, 849323456
8. Zgadzam się na zasady ujęte w regulaminie
9. ekspres

T E KST ZA P ROSZ E N IA
Marysia i James
Serdecznie/gorąco/z wielką radością zapraszamy
Sz.P. Alicję Malinowską
z osobą towarzyszącą
(bądź kropki, bądź puste miejsce)
na nasz ślub, który odbędzie się
26 października 2019 roku
o godz. 16.00
w kościele św. Anny w Warszawie.
Po uroczystości odbędzie się
przyjęcie weselne
w Starej Oranżerii
w Mrokowie.
(opcjonalnie)
Będziemy wdzięczni,
jeśli zamiast kwiatów,
podarujecie nam książkę lub wino.
(opcjonalnie karteczka rsvp)
RSVP
Prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 26 czerwca 2019 roku
Marysia: 504987723
James: 507978332

Dz ię ku je my i cie szymy się n a m ił ą wspó ł pracę !
Ze sp ół Lo ve Pr int s

