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⋅⋅⋅⋅ PROSIMY ODPOWIEDZIEĆ KOLEJNO NA WSZYSTKIE PODPUNKTY DOTYCZĄCE WYBRANEGO PROJEKTU I 
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⋅⋅⋅⋅ JEŚLI JAKIŚ PODPUNKT NIE DOTYCZY WYBRANEJ PRZEZ PAŃSTWA OPCJI PROSIMY O DOPISEK „ NIE DOTYCZY”. 
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I. DANE DO ZAPROSZEŃ W OPCJI STANDARD  
Zamówienie obejmuje zaproszenia wg gotowego projektu 

 

1. MODEL ZAPROSZEŃ (NAZWA) 
2. IMIONA I NAZWISKA PARY MŁODEJ. 
3. DATA ŚLUBU, GODZINA ŚLUBU,  
4. DOKŁADNY ADRES WRAZ Z KODEM POCZTOWYM KOŚCIOŁA/URZĘDU/MIEJSCA ŚLUBU 
5. DOKŁADNA NAZWA I ADRES RESTAURACJI/SALI WESELNEJ WRAZ Z KODEM POCZTOWYM 
6. LICZBA ZAMAWIANYCH ZAPROSZEŃ : 

- liczba zaproszeń na ślub i wesele 
- liczba zaproszeń na ślub (zawiadomień) 
- liczba zaproszeń w innym języku 

7. TEKST (TREŚĆ) ZAPROSZENIA NA ŚLUB I NA WESELE  
Opracowany plik tekstowy w Wordzie (z wszelkimi wierszykami/informacjami o noclegach czy poprawinach). Można skorzystać z naszych 
przykładowych tekstów zaproszeń- w tym wypadku wybrany tekst należy uzupełnić o wszystkie niezbędne informacje. W zależności od 
tego ile wersji się zamawia należy przesłać: 

 

A -TREŚĆ ZAPROSZENIA NA ŚLUB I NA WESELE 
B - TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - ZAPROSZENIA NA SAM ŚLUB 
C - TŁUMACZENIA DO KAŻDEJ WERSJI JĘZYKOWEJ 
 

8. ZAPROSZENIA Z WKŁADKĄ (DODATKOWĄ KARTĄ) – jeśli dotyczy: 

Prosimy wypisać co się ma znaleźć na poszczególnych stronach wkładki zgodnie z projektem  
PRZYKŁAD: 
WKŁADKA 1, STRONA 1 : R.S.V.P + wierszyki o prezentach 
WKŁADKA 1, STRONA 2 : mapka/grafika  
WKŁADKA 2, STRONA 1 : oś czasu /zdjęcia/ 
WKŁADKA 2, STRONA 2 : informacja o noclegach/hotelu/transporcie 
W przypadku zamawiania dodatkowej wersji językowej należy również przesłać tłumaczenie. 

9. INFORMACJE DO R.S.V.P. - DATA POTWIERDZENIA PRZYBYCIA, MAILE I TELEFONY. 
R.S.V.P. to prośba o potwierdzenie przybycia w danym terminie. Należy podać datę potwierdzenia przybycia i dane kontaktowe pary 
młodej (lub osób zajmujących się organizacją ślubu) np. maile i telefony. 

10. SENTENCJE /CYTATY 
Jeśli projekt zawiera cytat i ma on zostać zmieniony, należy przesłać treść wybranej sentencji. 

11. WIERSZYKI I INFORMACJE 
Dodatkowe informacje, które mają się znaleźć na zaproszeniach (jeśli dotyczy): 
- wierszyk o prezentach 
- wierszyk o kwiatach 
- informacja o poprawinach  
- informacja o noclegach 
- informacja o transporcie 
- ważne daty do osi czasu związku  
- wszelkie ewentualne uwagi i dodatkowe informacje, które są według was istotne. 

12. MAPKA  
Prosimy o informacje czy zamawiacie wkładkę z mapką . Jeżeli projekt ma zawierać mapkę, należy przesłać print screen lub link do mapy z 
Google Maps z wyznaczoną trasą dojazdu z kościoła/USC na miejsce wesela.  
Przykład: 
https://maps.google.pl/maps?saddr=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+Mariacki,+Plac+Mariacki,+Krak%C3%B3w&daddr=Hotel+Kossak,+Plac
+Juliusza+Kossaka,+Krak%C3%B3w&hl=pl&ie=UTF8&ll=50.058737,19.941902&spn=0.036754,0.104628&sll=50.046766,20.004863&sspn=0
.294106,0.837021&geocode=FUnh-wIdPkAwASEyv9xxMB433Sl3UDr1EVsWRzEyv9xxMB433Q%3BFXfL-
wIdYBUwASG4m8vDsoND_imRpFwSc1sWRzG4m8vDsoND_g&oq=hotel+&mra=ls&t=m&z=14 
Jeżeli projekt nie uwzględnia mapki lub nie chcecie wkładki z mapką prosimy o informację „BRAK MAPKI”. W przypadku braku informacji 
nie wykonujemy projektu mapki. 

13. ZDJĘCIA 
Załączniki w postaci zdjęć, które mają być wykorzystane do zaproszeń (jeśli projekt zawiera zdjęcia) należy przesłać w formie osobnych 
plików jpg. Mogą to być zwykłe zdjęcia (nie od fotografa) ważne aby miały dobrą rozdzielczość (były ostre), zazwyczaj poddajemy je 
obróbce.  

14. LISTA GOŚCI  (jeśli zamawiana jest personalizacja zaproszeń) 

Będzie potrzebna dopiero po zatwierdzeniu projektu (jeżeli zaproszenia mają być spersonalizowane). Lista powinna być  odmieniona do 
treści zaproszenie np. Marię Kowalską, przesłana w Wordzie, bez numeracji, pisana dużymi i małymi literami (nie drukowanymi). Prosimy 
o dokładne sprawdzenie wszelkich odmian imion i nazwisk – nie poprawiamy przesłanych danych. 
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II. DANE DO ZAPROSZEŃ W OPCJI STANDARD PLUS KOLOR  
Zamówienie obejmuje zaproszenia wg gotowego projektu wraz ze zmianą ich kolorystyki 
 

1. NALEŻY PRZESŁAĆ WSZYTSKIE INFORMACJE JAK DLA OPCJI STANDARD 
2. OPIS ZMIAN KOLORYSTYCZNYCH  

Prosimy napisać jakich mamy dokonać zmian kolorystycznych w gotowym projekcie. Należy podać wszystkie kolory, które mają pojawić się 
w zaproszeniach oraz napisać który kolor ma być dominujący. Ewentualnie preferowany kolor wstążki.  

3. ZDJĘCIA Z INSPIRACJAMI W WYBRANEJ PALECIE KOLORYSTYCZNEJ 
Należy przesłać zdjęcia z inspiracjami lub wybraną paletę kolorystyczną. Można też, podesłać linki do zdjęć lub projektów naszych 
zaproszeń , których odcienie się podobają. Jeśli papeteria ma pasować np. do sali weselnej prosimy o przesłanie zdjęć Sali. 
 

III. DANE DO MODYFIKACJI WYBRANEGO PROJEKTU  
Zamówienie obejmuje zaproszenia wg gotowego projektu oraz wykonanie w nim poprawek graficznych i kolorystycznych 

 

1. MODEL ZAPROSZEŃ (NAZWA) 
2. IMIONA I NAZWISKA PARY MŁODEJ. 
3. DATA ŚLUBU, GODZINA ŚLUBU,  
4. DOKŁADNY ADRES WRAZ Z KODEM POCZTOWYM KOŚCIOŁA/URZĘDU/MIEJSCA ŚLUBU 
5. DOKŁADNA NAZWA I ADRES RESTAURACJI/SALI WESELNEJ WRAZ Z KODEM POCZTOWYM 
6. LICZBA ZAMAWIANYCH ZAPROSZEŃ : 

- liczba zaproszeń na ślub i wesele 
- liczba zaproszeń na ślub (zawiadomień) 
- liczba zaproszeń w innym języku 

7. TEKST (TREŚĆ) ZAPROSZENIA NA ŚLUB I NA WESELE  
Opracowany plik tekstowy w Wordzie (z wszelkimi wierszykami/informacjami o noclegach czy poprawinach). Można skorzystać z naszych 
przykładowych tekstów zaproszeń- w tym wypadku wybrany tekst należy uzupełnić o wszystkie niezbędne informacje. W zależności od 
tego ile wersji się zamawia należy przesłać: 

 

A -TREŚĆ ZAPROSZENIA NA ŚLUB I NA WESELE 
B - TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - ZAPROSZENIA NA SAM ŚLUB 
C - TŁUMACZENIA DO KAŻDEJ WERSJI JĘZYKOWEJ 
 

8. ZAPROSZENIA Z WKŁADKĄ (DODATKOWĄ KARTĄ) – jeśli dotyczy: 

Prosimy wypisać co się ma znaleźć na poszczególnych stronach wkładki zgodnie z projektem  
PRZYKŁAD: 
WKŁADKA 1, STRONA 1 : R.S.V.P + wierszyki o prezentach 
WKŁADKA 1, STRONA 2 : mapka/grafika  
WKŁADKA 2, STRONA 1 : oś czasu /zdjęcia/ 
WKŁADKA 2, STRONA 2 : informacja o noclegach/hotelu/transporcie 
W przypadku zamawiania dodatkowej wersji językowej należy również przesłać tłumaczenie. 

9. INFORMACJE DO R.S.V.P. - DATA POTWIERDZENIA PRZYBYCIA, MAILE I TELEFONY. 
R.S.V.P. to prośba o potwierdzenie przybycia w danym terminie. Należy podać datę potwierdzenia przybycia i dane kontaktowe pary 
młodej (lub osób zajmujących się organizacją ślubu) np. maile i telefony. 

10. SENTENCJE /CYTATY 
Jeśli projekt zawiera cytat i ma on zostać zmieniony, należy przesłać treść wybranej sentencji. 

11. WIERSZYKI I INFORMACJE 
Dodatkowe informacje, które mają się znaleźć na zaproszeniach (jeśli dotyczy): 
- wierszyk o prezentach 
- wierszyk o kwiatach 
- informacja o poprawinach  
- informacja o noclegach 
- informacja o transporcie 
- ważne daty do osi czasu związku  
- wszelkie ewentualne uwagi i dodatkowe informacje, które są według was istotne. 

12. MAPKA  
Prosimy o informacje czy zamawiacie wkładkę z mapką . Jeżeli projekt ma zawierać mapkę, należy przesłać print screen lub link do mapy z 
Google Maps z wyznaczoną trasą dojazdu z kościoła/USC na miejsce wesela.  
Przykład: 
https://maps.google.pl/maps?saddr=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+Mariacki,+Plac+Mariacki,+Krak%C3%B3w&daddr=Hotel+Kossak,+Plac
+Juliusza+Kossaka,+Krak%C3%B3w&hl=pl&ie=UTF8&ll=50.058737,19.941902&spn=0.036754,0.104628&sll=50.046766,20.004863&sspn=0
.294106,0.837021&geocode=FUnh-wIdPkAwASEyv9xxMB433Sl3UDr1EVsWRzEyv9xxMB433Q%3BFXfL-
wIdYBUwASG4m8vDsoND_imRpFwSc1sWRzG4m8vDsoND_g&oq=hotel+&mra=ls&t=m&z=14 
Jeżeli projekt nie uwzględnia mapki lub nie chcecie wkładki z mapką prosimy o informację „BRAK MAPKI”. W przypadku braku informacji 
nie wykonujemy projektu mapki. 
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13. ZDJĘCIA 
Załączniki w postaci zdjęć, które mają być wykorzystane do zaproszeń (jeśli projekt zawiera zdjęcia) należy przesłać w formie osobnych 
plików jpg. Mogą to być zwykłe zdjęcia (nie od fotografa) ważne aby miały dobrą rozdzielczość (były ostre), zazwyczaj poddajemy je 
obróbce.  

14. LISTA GOŚCI  (jeśli zamawiana jest personalizacja zaproszeń) 

Będzie potrzebna dopiero po zatwierdzeniu projektu (jeżeli zaproszenia mają być spersonalizowane). Lista powinna być  odmieniona do 
treści zaproszenie np. Marię Kowalską, przesłana w Wordzie, bez numeracji, pisana dużymi i małymi literami (nie drukowanymi). Prosimy 
o dokładne sprawdzenie wszelkich odmian imion i nazwisk – nie poprawiamy przesłanych danych. 

15. KOLORYSTYKA 
Należy przesłać zdjęcia z inspiracjami lub wybraną paletę kolorystyczną. Prosimy dokładnie określić kolory, które mają pojawić się w 
zaproszeniach. Można też, podesłać linki do zdjęć lub projektów naszych zaproszeń, których odcienie się podobają, zdjęcia Waszej sali 
weselnej, zdjęcie wymarzonego bukietu, wybranej sukni czy butów itp. Jeśli kolorystyka nie ulega zmianie prosimy również o tym napisać.  

16. POPRAWKI GRAFICZNE 
Prosimy opisać jakich zmian w gotowym projekcie mamy dokonać, jakie motywy powinny zostać zmienione a które zostać.  

17. LITERNICTWO 
Jeśli czcionki w projekcie mają zostać zmienione, napiszcie jakie Wam się podobają. Czy liternictwo w zaproszeniach ma mieć charakter 
elegancki/ minimalistyczny/graficzny/ odręczny (kaligrafia). Możecie podać konkretne przykłady naszych zaproszeń, w którym podobają 
się Wam czcionki.  

18. Jeśli jest jeszcze coś co powinno znaleźć się w projekcie koniecznie nam o tym napiszcie. 
 

IV. DANE DO PROJEKTU INDYWIDUALNEGO  
Zamówienie obejmuje zaproszenia przygotowanie wg. jednego nowego projektu zaproszenia wg Waszych wytycznych. Możemy 

bazować na gotowym formacie, połączyć kilka gotowych motywów na jednym zaproszeniu lub stworzyć coś zupełnie nowego. 

 
1. WYBRANY FORMAT  ZAPROSZEŃ 
2. IMIONA I NAZWISKA PARY MŁODEJ. 
3. DATA ŚLUBU, GODZINA ŚLUBU,  
4. DOKŁADNY ADRES WRAZ Z KODEM POCZTOWYM KOŚCIOŁA/URZĘDU/MIEJSCA ŚLUBU 
5. DOKŁADNA NAZWA I ADRES RESTAURACJI/SALI WESELNEJ WRAZ Z KODEM POCZTOWYM 
6. LICZBA ZAMAWIANYCH ZAPROSZEŃ : 

- liczba zaproszeń na ślub i wesele 
- liczba zaproszeń na ślub (zawiadomień) 
- liczba zaproszeń w innym języku 

7. TEKST (TREŚĆ) ZAPROSZENIA NA ŚLUB I NA WESELE  
Opracowany plik tekstowy w Wordzie (z wszelkimi wierszykami/informacjami o noclegach czy poprawinach). Można skorzystać z naszych 
przykładowych tekstów zaproszeń- w tym wypadku wybrany tekst należy uzupełnić o wszystkie niezbędne informacje. W zależności od 
tego ile wersji się zamawia należy przesłać: 

 

A -TREŚĆ ZAPROSZENIA NA ŚLUB I NA WESELE 
B - TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - ZAPROSZENIA NA SAM ŚLUB 
C - TŁUMACZENIA DO KAŻDEJ WERSJI JĘZYKOWEJ 
 

8. ZAPROSZENIA Z WKŁADKĄ (DODATKOWĄ KARTĄ) – jeśli dotyczy: 

Prosimy wypisać co się ma znaleźć na poszczególnych stronach wkładki zgodnie z projektem  
PRZYKŁAD: 
WKŁADKA 1, STRONA 1 : R.S.V.P + wierszyki o prezentach 
WKŁADKA 1, STRONA 2 : mapka/grafika  
WKŁADKA 2, STRONA 1 : oś czasu /zdjęcia/ 
WKŁADKA 2, STRONA 2 : informacja o noclegach/hotelu/transporcie 
W przypadku zamawiania dodatkowej wersji językowej należy również przesłać tłumaczenie. 

9. INFORMACJE DO R.S.V.P. - DATA POTWIERDZENIA PRZYBYCIA, MAILE I TELEFONY. 
R.S.V.P. to prośba o potwierdzenie przybycia w danym terminie. Należy podać datę potwierdzenia przybycia i dane kontaktowe pary 
młodej (lub osób zajmujących się organizacją ślubu) np. maile i telefony. 

10. SENTENCJE /CYTATY 
Jeśli projekt zawiera cytat i ma on zostać zmieniony, należy przesłać treść wybranej sentencji. 

11. WIERSZYKI I INFORMACJE 
Dodatkowe informacje, które mają się znaleźć na zaproszeniach (jeśli dotyczy): 
- wierszyk o prezentach 
- wierszyk o kwiatach 
- informacja o poprawinach  
- informacja o noclegach 
- informacja o transporcie 
- ważne daty do osi czasu związku  
- wszelkie ewentualne uwagi i dodatkowe informacje, które są według was istotne. 
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12. MAPKA  
Prosimy o informacje czy zamawiacie wkładkę z mapką . Jeżeli projekt ma zawierać mapkę, należy przesłać print screen lub link do mapy z 
Google Maps z wyznaczoną trasą dojazdu z kościoła/USC na miejsce wesela.  
Przykład: 
https://maps.google.pl/maps?saddr=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+Mariacki,+Plac+Mariacki,+Krak%C3%B3w&daddr=Hotel+Kossak,+Plac
+Juliusza+Kossaka,+Krak%C3%B3w&hl=pl&ie=UTF8&ll=50.058737,19.941902&spn=0.036754,0.104628&sll=50.046766,20.004863&sspn=0
.294106,0.837021&geocode=FUnh-wIdPkAwASEyv9xxMB433Sl3UDr1EVsWRzEyv9xxMB433Q%3BFXfL-
wIdYBUwASG4m8vDsoND_imRpFwSc1sWRzG4m8vDsoND_g&oq=hotel+&mra=ls&t=m&z=14 
Jeżeli projekt nie uwzględnia mapki lub nie chcecie wkładki z mapką prosimy o informację „BRAK MAPKI”. W przypadku braku informacji 
nie wykonujemy projektu mapki. 

13. ZDJĘCIA 
Załączniki w postaci zdjęć, które mają być wykorzystane do zaproszeń (jeśli projekt zawiera zdjęcia) należy przesłać w formie osobnych 
plików jpg. Mogą to być zwykłe zdjęcia (nie od fotografa) ważne aby miały dobrą rozdzielczość (były ostre), zazwyczaj poddajemy je 
obróbce.  

14. LISTA GOŚCI  (jeśli zamawiana jest personalizacja zaproszeń) 
Będzie potrzebna dopiero po zatwierdzeniu projektu (jeżeli zaproszenia mają być spersonalizowane). Lista powinna być  odmieniona do 
treści zaproszenie np. Marię Kowalską, przesłana w Wordzie, bez numeracji, pisana dużymi i małymi literami (nie drukowanymi). Prosimy 
o dokładne sprawdzenie wszelkich odmian imion i nazwisk – nie poprawiamy przesłanych danych. 

15. MOTYW PRZEWODNI  
Czy jest jakiś styl lub motyw np. kolor, kwiat, owoc lub inny element, który mamy uwzględnić w projektach? Może przyświeca Wam jakaś 
myśl przewodnia, zgodnie z którą będzie można spójnie i estetycznie zaaranżować całe przyjęcie. Wszelkie zdjęcia z inspiracjami będą 
bardzo przydatne.   

16. STYL 
Jaki styl/charakter mają mieć zaproszenia - elegancki/rustykalny/glamour/minimalistyczny/ itd.  

17. GRAFIKI 
Jakie grafiki na zaproszeniach się Wam podobają ? 
Motywy: kwiatowe/roślinne/ graficzne np. piktogramy/ motywy koronek /eleganckie wzory/ ozdobne ramki/ w stylu retro np. kropki, 
paski/ elementy rustykalne np. drewno itd.  

18. LITERNICTWO 
Jakie czcionki Wam się podobają? Czy liternictwo w zaproszeniach ma mieć charakter elegancki/ minimalistyczny/graficzny/ odręczny 
(kaligrafia). Możecie podać konkretne przykłady naszych zaproszeń w którym podobają się Wam czcionki.  

19. KOLORYSTYKA 
Należy przesłać zdjęcia z inspiracjami lub wybraną paletę kolorystyczną. Prosimy dokładnie określić kolory, które mają pojawić się w 
zaproszeniach. Można też, podesłać linki do zdjęć lub projektów naszych zaproszeń, których odcienie się podobają, zdjęcia Waszej sali 
weselnej, zdjęcie wymarzonego bukietu, wybranej sukni czy butów itp. 

20. WASZE ZAINTERESOWANIA/PASJE 
Napiszcie coś na swój temat – jakie są Wasze zainteresowania, wspólne pasje, coś charakterystycznego - jeśli jest to coś, do czego 
chcielibyście nawiązać w zaproszeniach. 

21. Jeśli jest jeszcze coś co powinno znaleźć się w projekcie koniecznie nam o tym napiszcie. 

 

V. DANE DO PROJEKTÓW DODATKÓW  
Zamówienie obejmuje dodatki ślubne wykonane wg gotowych projektów lub jeśli dana kolekcji, nie zawiera zamawianej pozycji, 

wykonywany jest nowy projekt (jedna wersja danego dodatku w cenie). 

 
W zależności od wybranych dodatków należy podać wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do przygotowania projektów dodatków. 
Prosimy przesłać dane w jednym pliku tekstowym Word (listy do planu i winietek można przesłać w oddzielnym pliku). 

 
1. NAZWA KOLEKCJI DODATKÓW (LUB NAZWA ZAPROSZENIA DO KTÓREGO BĘDĄ DOPASOWANE DODATKI) 

W przypadku nowych zaproszeń do których projektowane będą nowe dodatki proszę wpisać „Dodatki dopasowane do zamawianych 
zaproszeń” 

2. IMIONA PARY MŁODEJ. 
3. DATA ŚLUBU, GODZINA ŚLUBU 
4. SPIS WYBRANYCH DODATKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM FORMATÓW I ILOŚCI  
JEŚLI TEKSTY MAJĄ BYĆ INNE NIŻ NA GOTOWYCH PROJEKTACH LUB PROJEKTY SĄ NOWE NALEŻY PODAĆ WSZELKIE WIERSZYKI, SENTENCJE I 
HASŁA, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZASTOSOWANE NA ZAWIESZKACH, ETYKIETACH CZY KARTECZKACH ITP. 

1) WINIETKI – wybrany format, ilość, lista nazwisk 
Lista nazwisk na winietki - plik z Worda, bez numeracji, bez ramek, pisane dużymi i małymi literami (nie drukowanymi). 
Polecamy zamówić również zapasowe winietki- puste do wypisania. 

2) MENU WESELNE– wybrany format, ilość, treść  
Należy przesłać spis potraw, które będą serwowane na weselu -najlepiej wraz z godzinami. W menu można również zachęcić gości do 
korzystania z innych atrakcji Drink Baru/ Słodkich Bufetów/ Wiejskiego Stołu itp. 

3) DRINK MENU– wybrany format, ilość, spis serwowanych napojów alkoholowych i bezalkoholowych/ nazwy drinków.  
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4) AGENDA/INFORMATOR WESELNY /MODLITEWNIK 
W zależności od wybranej opcji należy przesłać dokładną treść np. tłumaczenie mszy / przyśpiewki i piosenki weselne/ informacje dotyczące 
wesela, poprawin noclegów / opis atrakcji turystycznych regionu 

5) TABLICZKI Z HASŁAMI – POCZTÓWKI DWUSTRONNE ( OBIE STRONY BĘDĄ TAKIE SAME) 
Dla każdego jednego zamawianego kompletu, należy podać wybrane hasła na tabliczki: 

⋅⋅⋅⋅ LOVE IS SWEET  

⋅⋅⋅⋅ MIŁOŚĆ JEST SŁODKA  

⋅⋅⋅⋅ KEEP CALM AND GET MARRIED 

⋅⋅⋅⋅ OMNOMNOMNOM  

⋅⋅⋅⋅ SMAKUJ, TESTUJ, ENJOY! 

⋅⋅⋅⋅ SŁODKI SŁODSZY NAJSŁODSZY 

⋅⋅⋅⋅ MR RIGHT  

⋅⋅⋅⋅ MRS ALWAYS RIGHT  

⋅⋅⋅⋅ SŁODKIE CO NIECO  

⋅⋅⋅⋅ SŁODKI BUFET  

⋅⋅⋅⋅ STÓŁ ….( wiejski; słodki;  
kawowy; szwedzki; rybny; mięsny)  

⋅⋅⋅⋅ DRINK BAR  

⋅⋅⋅⋅ STREFA DZIECI 

⋅⋅⋅⋅ STANDARDOWA INSTRUKCJA DO:  
Fotobudka ; Aparaty Jednorazowe;  

Usta I Wąsy 

⋅⋅⋅⋅ DRINK BAR  

⋅⋅⋅⋅ TEKST WŁASNY 

 
 

1) NUMERY STOŁÓW – wybrany format, ilość 

Numeracja stołów może być w formie: 

⋅⋅⋅⋅ cyfrowej np. 1-10 lub 1-9 + Stół pary Młodej  

⋅⋅⋅⋅ nazw stołów –należy przesłać listę nazw stołów 
2) ZAWIESZKI NA ALKOHOL I DO PODZIĘKOWAŃ, NAKLEJKI NA ALKOHOLE/CIASTO – wybrane wierszyki/nazwy alkoholi/tekst 

3) PIN LOVE - MAGNESY I PRZYPINKI– w zależności od zamawianej opcji wybrane hasło na magnes i opakowanie 

4) OPRAWA BUFETÓW (WINIETKI Z NAZAMI POTRAW I SŁODYCZY, NAKLEJKI NA SŁOIKI, PIKI ITD.)   – wybrane hasła na 
naklejki lub winietki/ listę z nazwami potraw lub słodyczy 

5) PLAKAT POWITALNY – tekst lub hasło powitalny, opcjonalnie zdjęcie narzeczonych w dużej rozdzielczości 
6) PLAKAT ZE ZDJĘCIAMI DLA RODZICÓW - tekst z podziękowaniem dla rodziców + ok. 6-12 zdjęć narzeczonych (mogą to być zdjęcia z 

sesji narzeczeńskiej, ze wspólnych wakacji, dzieciństwa) w dobrej rozdzielczości 

7) DROGOWSKAZY WESELNE– wybrane hasła, ilość z rozróżnieniem ile drogowskazów ma być lewych a ile prawych 

8) PLAN STOŁÓW 

Lista usadzenia przy stołach - plik z Worda, lista z przyporządkowanymi osobami do danego numeru stołu, bez ramek, bez numeracji 
Lista do planu sali powinna wyglądać tak: 
Stół nr 1 
imię i nazwisko 
imię i nazwisko 
... 
Stół nr 2 
imię i nazwisko 
imię i nazwisko 
imię i nazwisko 
imię i nazwisko 

9) TABLICE REJESTRACYJNE – wybrane hasła na obie tablice np. TABLICA 1: IMIONA; TABLICA 2: DATA ŚLUBU 

10) WSZELKIE ISTOTNE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKÓW 


