FORMULARZ ZAMÓWIENIA KARTA STUDIO - ZAPROSZENIA ŚLUBNE
W celu wykonania ostatecznej wyceny potrzebnej do złożenia zamówienia wystarczy wypełnić pierwszą stronę zmówienia.
Pozostałe strony zamówienia można uzupełnić i odesłać do nas po otrzymaniu kosztorysu.
UZUPEŁNIJ TWOJE DANE KONTAKTOWE:
IMIĘ I NAZWISKO:
NUMER TELEFONU:

ADRES E-MAIL:

ZDECYDUJ O NAKŁADACH I ELEMENTACH ZESTAWU ŚLUBNEGO (uzupełnij linijki i/lub zakreśl pustą kratkę)
Podaj NUMER KATALOGOWY zestawu ślubnego:
ELEMENTY ZESTAWU:
ZAWIADOMIENIA ŚLUBNE

ZAPROSZENIA NA WESELE

ZAWIADOMIENIE ŚLUBNE + WESELE + RSVP

RSVP

zostaw tekst o weselu

WINIETY
zostaw tekst o RSVP

NAKŁADY DLA ZESTAWU:

ZAWIADOMIENIA
ŚLUBNE

ZAPROSZENIA NA
WESELE

RSVP

WINIETY

1-25 szt.

1-25 szt.

1-25 szt.

1-25 szt.

26-50 szt.

26-50 szt.

26-50 szt.

26-50 szt.

51-75 szt.

51-75 szt.

51-75 szt.

51-75 szt.

76-100 szt.

76-100 szt.

76-100 szt.

76-100 szt.

101-150 szt.

101-150 szt.

101-150 szt.

101-150 szt.

151-200 szt.

151-200 szt.

151-200 szt.

151-200 szt.

inna: ……..... szt.

inna: ……..... szt.

inna: ……..... szt.

inna: ……..... szt.

PERSONALIZACJA ELEMENTÓW ZESTAWU (dotyczy listy osób zaproszonych/gości które mają być wymienione na elementach):
ZAWIADOMIENIA ŚLUBNE

ilość z personalizacją: ................. szt.

ilość pustych .................. szt.

ZAPROSZENIA NA WESELE

ilość z personalizacją: ................. szt.

ilość pustych .................. szt.

RSVP

ilość z personalizacją: ................. szt.

ilość pustych .................. szt.

WINIETY

ilość z personalizacją: ................. szt..

ilość pustych .................. szt..

FORMAT DLA ZESTAWU:
PROSTOKĄTNE (STANDARDOWE)
Zawiadomienie/zapr. na wesele - 115 x 165 mm;
RSVP - 115 x 80 mm; Winieta - 100 x 100 mm.

KWADRATOWE
Zawiadomienie/zapr. na wesele - 145 x 145 mm;
RSVP - 100 x 100 mm; Winieta - 70 x 140 mm.

PAPIER DLA ZESTAWU:
biała kreda matt 350 g

kremowy karton Arktika 300 g

biały offset supergładki 300g

kremowy offset supergładki 300g

KOPERTY DLA ZESTAWU*:
Standardowe:
Niestandardowe:

Białe

Kremowe

Podaj nr koloru:

TERMIN REALIZACJI:

Standard - 7 dni

Ekspres - 5 dni

FORMA DOSTAWY:

Kurier

Odbiór osobisty w biurze KARTA STUDIO w Poznaniu

Jeśli chcesz, by niektóre informacje zawarte w formularzu nie pojawiły się na zaproszeniu nie wypełniaj tej informacji. Nasz
zespół grafików zachowa wszystkie parametry wprowadzone podczas personalizacji, ale skróci twoje dane tylko do tych, które
wypełniłeś w formularzu. Pamiętaj! Kolejność poszczególnych linijek, nawet gdy jakiejś zabraknie pozostaje ta sama, chyba,
że wcześniej poprosiłeś o wpisanie indywidualnego tekstu. KARTA STUDIO nie odpowiada za treści wprowadzone przez
użytkownika. Po wprowadzeniu przez naszych grafików treści wypełnionych w formularzu otrzymasz elektroniczny, e-mailowy
podgląd zaproszenia ślubnego do akceptacji. Będziesz mógł wprowadzić do niego jeszcze raz poprawki, jeśli zauważysz jakiś błąd
lub postanowisz coś zmienić. Ostateczna akceptacja powoduje wysłanie projektu do druku, a za wszelkie błędy treściowe wynikające
z zaakceptowanej redakcji personalnych danych odpowiada zamawiający (patrz regulamin na stronie www.kartastudio.pl)
CZCIONKI W ZESTAWIE:
Zostaw czcionki widoczne na projekcie na stronie internetowej

TAK

NIE

Zmień czcionkę dla “Panna Młoda i Pan Młody” na numer:
Zmień czcionkę tekstów głównych na numer:
KOLORYSTKA ZESTAWU:
Podaj numer wybranej kolorystyki standardowej:
Zmień kolorystykę na własną:
kolor dla czcionki “Para Młoda”:

kolor dla czcionki tekstu głównego:
+

kolor czcionki dla motywów graficznych:
TEKSTY W ZESTAWACH:
Zostaw tekst widoczny na projekcie na stronie internetowej

TAK

NIE

Wybierz z naszych propozycji inny tekst główny dla zawiadomienia - podaj numer tekstu:
Uzupełnij zawiadomienia/zaproszenia na wesele własnym tekstem (w dalszej części formularza)
UZUPEŁNIJ NASTĘPUJĄCE TREŚCI I PODAJ SZCZEGÓŁOWE NAKŁADY
(jeśli, któryś element nie wchodzi w zakres twojego zamówienia, nie uzupełniaj tego działu)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TREŚCI DLA ZAWIADOMIEŃ ŚLUBNYCH:
KTO ZAPRASZA:

tylko Para Młoda

Para Młoda “wraz z rodzicami”

Inni ...............................

IMIĘ I NAZWISKO PANNY MŁODEJ:
IMIĘ I NAZWISKO PANA MŁODEGO:
DATA CEREMONII ŚLUBNEJ:

dzień:

miesiąc:

rok:

GODZINA CEREMONII ŚLUBNEJ:
MIEJSCE CEREMONII ŚLUBNEJ:

Kościół

Urząd Stanu Cywilnego

Inne ................................

NAZWA INSTYTUCJI:
ADRES CEREMONII ŚLUBNEJ:

MIASTO:

Jeśli wybrałeś treść zawiadomienia, która jest niepersonalizowana, a chciałbyś aby była zindywidualizowana, możemy dla Ciebie
wprowadzić pusty do ręcznego uzupełnienia lub spersonalizowany komputerowo wers “Sz. P. __________________________”?
WPROWADŹ

NIE WPROWADZAJ

WŁASNY TEKST ZAWIADOMIENIA ŚLUBNEGO (treść + imiona i nazwiska + daty + instytucja + adresy + itp.):
..........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
W przypadku ZAWIADOMIENIE Z TEKSTEM O WESELU I RSVP uzupełnij dodatkowo następujące informacje i treści:
Podaj nam jaka część nakładu zawiadomień ma zawierać treść o weselu i RSVP, a część bez wesela i RSVP:
zawiadomienia z weselem i rsvp:

........... szt.

zawiadomienia bez wesela i rsvp:

Zostaw tekst widoczny na projekcie na stronie internetowej
DATA PRZYJĘCIA WESELNEGO:

dzień:

........... szt.

Uzupełnij elementy własnym tekstem

miesiąc:

rok:

GODZINA ROZPOCZĘCIA PRZYJĘCIA WESELNEGO:
MIEJSCE WESELA (np. Restauracja Novotel):
ADRES MIEJSCA WESELA:

MIASTO:

WŁASNY TEKST O WESELU (treść + daty + adresy + itp.):
..........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
DATA POTWIERDZENIA RSVP:

dzień:

miesiąc:

rok:

DO KOGO KIEROWAĆ ODPOWIEDZIEĆ NA RSVP:
NR TELEFONU/ÓW NA RSVP:

ADRES ZWROTNY RSVP:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TREŚCI DLA ZAPROSZEŃ NA WESELE:
DATA PRZYJĘCIA WESELNEGO:

dzień:

miesiąc:

rok:

GODZINA ROZPOCZĘCIA PRZYJĘCIA WESELNEGO:
MIEJSCE WESELA (np. Restauracja Novotel):
ADRES MIEJSCA WESELA:

MIASTO:

WŁASNY TEKST O WESELU (treść + daty + adresy + itp.):
...........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TREŚCI DLA RSVP:
DATA POTWIERDZENIA:

dzień:

miesiąc:

rok:

DO KOGO KIEROWAĆ ODPOWIEDZIEĆ:
NR TELEFONU/ÓW :

ADRES ZWROTNY:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TREŚĆ DLA WINIET PERSONALIZOWANYCH I INNYCH ELEMENTÓW PERSONALIZOWANYCH
Po zamknięciu listy osób zaproszonych/gości należy przygotować ją w wersji elektronicznej w formie pliku word lub jako treść
e-maila i przesłać ją do nas drogą e-mailową. Jeśli treść zaproszenia wymaga odmiany przez przypadki Imion i Nazwisk lista musi posiadać wpisy odpowiednio odmienione.

INFORMACJE POTRZEBNE DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA
DANE ADRESOWE DO WYSYŁKI ZAMÓWIENIA:
Imię i nazwisko osoby zamawiającej:
Adres z numerem domu i lokalu:
Kod pocztowy:

Miasto:

Numer telefonu kontaktowego:
Adres e-mailowy (w bieżącym użyciu):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JEŚLI MAMY WYSTAWIĆ FAKTURĘ VAT PROSZĘ UZUPEŁNIĆ PONIŻSZE DANE:
Adres e-mailowy:

Numer telefonu osoby kontaktowej:

Pełna nazwa firmy:
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:
Adres/nr domu i lokalu/kod pocztowy/miasto:
Numer NIP:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DZIĘKUJEMY ZA ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Dodatkowo przypominamy, że złożone zamówienie jest kompletne w momencie otrzymania odpowiednio wypełnionego formularza zamówienia jak i zaksięgowania ustalonej płatności na naszym koncie bankowym. Wysyłając do nas formularz zamówienia
jak i płatność za zamówienie automatycznie zgadzacie się Państwo na warunki realizacji zamówienia zawarte w regulaminie na
stronie internetowej www.kartastudio.pl (szczególnie dotyczące akceptacji projektów, formy i terminów realizacji zamówienia).
Karta Studio informuje także, że poinformuje Klienta o kompletnej cenie sporządzonej na podstawie pierwszej strony niniejszego
zamówienia drogą e-mailową. Ostatecznie drogą elektroniczną zostanie także wysłana wiadomość o dokonaniu wstępnego zamówienia (zawierająca informacje o koncie bankowym, na które należy kierować płatności, numerze zamówienia, wstępnym terminie
modyfikacji projektu i realizacji druku itd.)
*Koperty do zawiadomień/zaproszeń kwadratowych i koperty do RSVP standardowych i kwadratowych występują tylko w kolorze
białym i kremowym, do RSVP kwadratowego koperta jest prostokątna. Koperta dla zawiadomienia i zaproszenia na wesele jest
jedna wspólna dla obu elementów.

