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OFERTA ŚLUBNA

kilka słów na początek

WASZ PIĘKNY DZIEŃ
Drodzy,
Skoro czytacie te słowa, przed Wami piękne wydarzenia, piękne emocje, decyzje
i czas spełniania marzeń. Jeśli jednym z nich jest marzenie o pięknej papeterii ślubnej,
wnoszącej nieco magii i dużo zachwytu, trafiliście w dobre miejsce.
Razem sprawimy, że ten dzień będzie jeszcze bardziej wyjątkowy i pełen estetycznych szczegółów.

estetyczne wybory

CO MOGĘ DLA WAS STWORZYĆ?
Wszystko, co sobie wymarzycie!
Żeby ułatwić Wam decyzje, przygotowałam dla Was poniższą listę (którą wspólnie możemy rozszerzyć).
Przeczytajcie i sprawdźcie, czego możecie potrzebować:
zaproszenia (wraz z kopertą)
potwierdzenia przybycia (RSVP)
winietki
menu
menu drinków
numery stołów
plan stołów
zawieszki z podziękowaniami
zawieszki na drzwi hotelowe
zawieszki na alkohol
personalizacja kopert (imię i nazwisko/ pełny adres)
wypisanie imion i nazwisk gości na gotowych zaproszeniach
pierwsza strona Księgi Gości
przysięgi
podziękowania dla rodziców
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KIEDY WIECIE CZEGO
POTRZEBUJECIE…
Czas na kolejne decyzje:
wybór papieru (rodzaj oraz kolor)
wybór tuszu (kolor)
decyzja, czy papeteria ma być w całości
kaligrafowana, czy zawierać też elementy drukowane
wybór fontów do drukowanego tekstu
wybór układu (ustalany indywidualnie)
wybór rozmiaru
wybór dodatków (pieczęć lakowa, wstążka, złocenia,
rwane brzegi, kalka)

estetyczne wybory

PAPIER
barwiony w masie

(jeśli marzycie o innym, konkretnym kolorze, ustalimy go indywidualnie)

akwarelowy

czerpany

akwarelowy

barwiony w masie

czerpany

estetyczne wybory

TUSZ
matowy/ lekko połyskujący

błyszczący/ z drobinkami

(Jeśli marzycie o innym, konkretnym kolorze - ustalimy go indywidualnie.

FONTY (DRUK)
papeteria ślubna
papeteria ślubna
papeteria ślubna
papeteria ślubna
papeteria ślubna

ROZMIARY
zaproszenia: B6/ C6/ A5
menu: B6/ C6 / A5/ DL
winietka: 4/8 cm, 5/10 cm (w przypadku papieru czerpanego tylko ten)
inne rodzaje papeterii: ustalane indywidualnie

ceny

CENY
Każdy rodzaj papeterii ma cenę podstawową, która obejmuje:
papier barwiony w masie
kaligrafię nagłówków oraz imion i nazwisk
proste brzegi papieru
czarny druk
Papier akwarelowy lub czerpany, rwane brzegi, kolorowy druk, dodatki oraz kaligrafia całości treści
wymaga dodatkowej dopłaty. Omówię to na kolejnych stronach.
Część projektów (winietki, przysięgę, kaligrafię kopert, podziękowania dla rodziców, pierwszą stronę
Księgi Gości, zawieszki) wykonuję tylko i wyłącznie w całości ręcznie.
Podane ceny obowiązują przy zamówieniu minimum 25 sztuk. W przypadku mniejszej ilości doliczana
jest opłata za projekt - 50 zł (1-2 rodzaje papeterii) / 100 zł (3-4 rodzaje papeterii).
Powyżej 25 sztuk, projekt jest darmowy.

ceny

CENY PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH
zaproszenia na pojedynczej karcie (wraz z kopertą) - 12 zł
zaproszenia składane (wraz z kopertą) - 15 zł
potwierdzenia przybycia (RSVP) - 6 zł
winietki leżące - 3 zł samo imię/ 4 zł imię i nazwisko
winietki stojące - 4 zł samo imię/ 5 zł imię i nazwisko
menu: proste - 6 zł (kaligrafowany napis "menu") + 1 zł za każdy kolejny nagłówek
(np. "dania ciepłe"); składane + 3 zł
menu drinków: proste - 6 zł (kaligrafowany napis "menu drinków") + 1 zł za każdy kolejny
nagłówek (np. "wina"); składane + 3 zł
numery stołów - 5 zł leżące/ 7 zł stojące
plan stołów - cena liczona od ilości osób na planie: 1 zł/ os. - druk lub 2 zł/ os. - kaligrafia
(nagłówek zawsze jest kaligrafowany, nie wpływa na cenę)
personalizacja kopert - 3 zł (imię i nazwisko)/ 6 zł (pełny adres)
wypisanie imion i nazwisk gości na gotowych zaproszeniach : 3 zł/ os., 4 zł/ para,
5 zł/ para z dziećmi
zawieszki z podziękowaniami - 4-6 zł
zawieszki na drzwi hotelowe - 5-6 zł
zawieszki na alkohol - 4-6 zł
pierwsza strona Księgi Gości - 20-30 zł
przysięgi - 30-50 zł
podziękowania dla rodziców - 30-100 zł

ceny

DODATKI
rwane brzegi + 1 zł
pieczęć lakowa + 3 zł
złocenia + 2 zł
wstążka + 2 zł szyfonowa/ + 1 zł satynowa
dodatkowe dziurki + 1 zł
inny kształt winietki + 1 zł
ręcznie rysowane gałązki + 1 zł
ręcznie rysowane wianki + 3 zł
winietka na muszli + 2 zł
papier akwarelowy + 1 zł (winietka)/ + 2 zł (pozostałe rodzaje papeterii)
papier czerpany + 2 zł (winietka)/ + 5 zł (pozostałe rodzaje papeterii)
koperta z papieru czerpanego + 9 zł
kaligrafia całości + 5 zł (do 20 słów) + 10 zł (do 30 słów) + 15 zł (do 40 słów) + 20 zł (do 50 słów)

NA CENĘ NIE MA WPŁYWU
kolor papieru
kolor tuszu
kolor koperty
kolor pieczęci lakowej
rozmiar (wybrany z podanych)
treść
kolory dodatków

kontakt

KONTAKT
Decyzja podjęta?
A może potrzebujecie odpowiedzi na dodatkowe pytania?
Piszcie śmiało!

m.kaligrafia.kontakt@gmail.com
IG: m.kaligrafia

