Formularz zamówienia zaproszeń
chrzest, komunia, ślub, urodziny

Photo Grafika

https://photografika.com.pl 

WAŻNE!!! 
Wszystkie dane do zaproszeń, kartek kopiujemy bezpośrednio z formularza. Nie wykonujemy korekty danych.
Prosimy, aby teksty własne podane do umieszczenia wewnątrz zaproszenia były pisane z zachowaniem małych i wielkich liter, polskich znaków oraz interpunkcji. Prosimy nie pisać wszystkiego wielkimi literami. Nie zmieniamy treści i formy tekstów podanych przez klienta, nie odpowiadamy również za zawarte w nich błędy. Przed wysłaniem formularza prosimy o sprawdzenie poprawności wszystkich przysłanych do nas danych.
Prosimy przed wysłaniem sprawdzić jakość i rozmiar zdjęcia, które ma zostać umieszczone na okładce zaproszenia. Nie odpowiadamy za jakość druku zdjęć o zbyt małej rozdzielczości.
Po akceptacji projektu nie ma możliwości kolejnych zmian.

Wszystkie uwagi dotyczące projektu przekazywane są tylko za pośrednictwem e-maila:
 photografika@op.pl

PROJEKT DO AKCEPTACJI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA W CIĄGU 72 H ( 3 dni robocze ),
od chwili otrzymania od Kupującego wszystkich danych potrzebnych do wykonania projektu i wpłaty.
- Usługa express

Dla osób, które potrzebują zaproszeń na wczoraj przygotowaliśmy usługę EXPRESS. 
Wykonanie projektu w ciągu 24h roboczych od otrzymania wszystkich informacji
Wysyłka zaproszeń w ciągu 24h roboczych od akceptacji projektu i otrzymania wpłaty
Jeżeli chcesz mieć pewność, że zaproszenia szybko dotrą do Ciebie, wybierz przesyłkę kurierską.
Usługa dotyczy całości zamówienia bez względu na ilość zakupionych produktów.

file_0.jpg

file_1.wmf




Formularz zamówienia
UWAGA: Proszę wypełnić tylko te rubryki, które dotyczą Państwa zamówienia.

Pola do wypełnienia przez Kupującego
Nick z allegro lub numer zamówienia w sklepie internetowym

Numer wzoru zaproszenia

(Należy wybrać jeden wzór, za wyjątkiem produktów dla których dopuszczony jest wybór większej ilości wzorów)
Po wykonaniu projektu nie ma możliwości zmiany wzoru zaproszenia.

Główny tekst zaproszenia, kartki, podziękowania

Np. T1 (teksty  są przykładowe) oraz:
- imię dziecka/dzieci lub imiona Państwa Młodych
- data, godzina  i miejsce uroczystości
…………………… odbędzie się dnia 12 sierpnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Kościele św. Trójcy (w formie odmienionej)
- miejsce przyjęcia
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie w restauracji Tratoria przy ul. Grodzkiej 6 w Krakowie
Tekst zaproszenia może być dowolny.

Wierszyk do środka zaproszenia, kartki
Np. W1 (wierszyki na aukcji są przykładowe, mogą Państwo przysłać własne) 

Informacja o możliwości wyboru wierszyka znajduję się na aukcji lub na karcie produktu w sklepie internetowym.

Tekst na okładkę dla zaproszeń/kartek – jeżeli jest taka możliwość na zaproszeniu.
Np. Zaproszenie na Chrzest Święty 
Zaproszenie na Pierwszą Komunię Świętą
Dla kochanej Babci

Numer czcionki 
Informacja o możliwości wyboru czcionki znajduję się na aukcji lub na karcie produktu w sklepie internetowym.
Czcionki do zaproszeń znajdziesz tutaj- https://photografika.com.pl/pl/i/Czcionki/28" https://photografika.com.pl/pl/i/Czcionki/28

Kolor koperty

Informacja o dostępnych kolorach kopert znajduję się na aukcji lub na karcie produktu w sklepie internetowym.








WAŻNE!!!  Proszę dokładnie sprawdzić listę gości wysłaną do nas. Nie odpowiadamy za błędy które znajdą się w tej liście (Duże - małe litery, literówki). Kolejne pozycje proszę wpisywać w nowej linijce. Jeżeli przed nazwiskiem ma być użyty zwrot grzecznościowy np. Sz. P.  proszę go umieścić w liście gości. 

LISTA GOŚCI
Dla zaproszeń w których jest personalizacja gości.

Lista gości w formie odmienionej z uwzględnieniem dużych i małych liter
Np. 
Babcię Marysię
Sz. P. Barbarę Nowak
Ciocię Tereskę, Wujka Piotrka

Prosimy:
- NIE pisać drukowanymi literami,
- NIE numerować listy gości,
- każdego gościa lub grupę gości wpisywać w oddzielnej linijce,
- wpisywać imiona i nazwiska w odmienionej formie tak aby pasowały
- wpisywać zwrot Sz. P. przed każdym gościem. jeżeli życzą sobie tego Państwo







Numery wierszyków dla chrzestnych
Jeżeli jest taka możliwość na aukcji z produktem.
Chrzestnych prosimy zaznaczyć pogrubioną czcionką
W liście gości
Np. Ciocię Zosię i Wujka Piotrka
Np. wierszyki w13 i w14



Usługi dodatkowe
- Personalizacja kopert
https://photografika.com.pl/pl/p/Personalizacja-kopert/68


- Usługa projekt
Wykupienie "usługi wykonania projektu' wymagane jest dla zamówień poniżej 8 sztuk oraz w przypadku zmiany wzoru zaproszenia po wykonaniu projektu.
W cenę "usługi wykonania projektu" wliczone jest wykonanie projektu graficznego, oraz naniesienie ewentualnych poprawek.
https://photografika.com.pl/pl/p/Wykonanie-projektu/66




Teksty, wierszyki do zaproszeń na Chrzest Święty znajdziesz tutaj – 
https://photografika.com.pl/pl/i/Chrzest/17" https://photografika.com.pl/pl/i/Chrzest/17
Teksty, wierszyki do zaproszeń na Komunę Świętą znajdziesz tutaj – 
https://photografika.com.pl/pl/i/Komunia/18" https://photografika.com.pl/pl/i/Komunia/18
Teksty, wierszyki do zaproszeń na urodziny znajdziesz tutaj – 
https://photografika.com.pl/pl/i/Urodziny/20" https://photografika.com.pl/pl/i/Urodziny/20


