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Podziękowanie dla
Chrzestnych P-4 Obrazek na
Chrzest ze zdjęciem dla
dziecka
Cena

37,90 zł

Cena poprzednia

47,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

P-4

Opraw wydruk w Ramkę

Opisy i zdjęcia dostępnych ramek (opraw wydruk
w ramkę TU)

ZAPAKUJ NA PREZENT

Opis produktu
Podziękowanie dla Chrzestnych P-4 - Obrazek na Chrzest dla Rodzica Chrzestnego - ze zdjęciem dziecka

Podziękowania dla Rodziców Chrzestnych z okazji Chrztu dziecka w formie obrazka to idealny pomysł zarówno na wystrój, urozmaicenie i dekorację pokoju ale przede wszystkim taki prezent na chrzest to pamiątka na wiele lat.

Istnieje możliwość zmiany modlitwy / tekstu - przykładowe teksty Podziękowań na Chrzest znajdziesz tu - możesz też wysłać swój tekst. :)

Podzi?kowanie dla Rodzica Chrzestnego w skrócie:

Możliwość modyfikacji (można np. zmienić tekst, dopisać coś jeśli nie ma, usunąć pewne informacje, zmienić kolorystykę itp. - prosimy o info przy składaniu zamówienia) – jest to usługa bezpłatna. Wzór - jest to wzór wizualny,
natomiast podziękowanie może być wykonane dla każdej osoby ... chrzestnej, chrzestnego, babci, dziadka, cioci, księdza ... według uznania.
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Wysyłamy projekt Podziękowania - obrazka do akceptacji. Zawsze wiesz co dostaniesz w paczce! Jeśli wytyczne do zamówienia nie zostaną wysłane podczas składania zamówienia proszę wysłać je na email:
prezentovo.sklep@gmail.com podając numer zamówienia i/ lub nazwisko z wysyłki najlepiej od razu po złożeniu zamówienia.

Wydruk na wysokiej klasy papierze fotograficznym. 1 sztuka = 1 Podziękowanie.

Druk najwyższej jakości. Kolory pięknie nasycone.

Dodatkowo w opcji w ramce:

- Usługę oprawienia w ramkę należy dokupić osobno TUTAJ w ilości sztuk jaka ma być oprawiona w ramkę.

Usługę oprawienie w ramkę można dokupić TYLKO jeśli w koszyku mamy już dodany produkt do
druku, np. metryczkę.
Ramka dostępna w różnych wersjach kolorystycznych!

Ramka do postawienia i powieszenia (opcja dostępna w zależności od rodzaju ramki - patrz opis ramek)

wydruk zabezpieczony bezpieczną dla dziecka plexi

Gotowy prezent do wręczenia - My oprawiamy wydruk w ramkę - dostajesz upominek od razu do wręczenia. :)

Kupując ten produkt za pomocą powyższego formularza „wytyczne do
zamówienia” prześlij do nas informacje:
imię dziecka
imię Rodzica Chrzestnego
data chrztu i miejscowość chrztu
dla kogo podziękowanie i jaki tekst, np. tekst dla chrzestnego i dla chrzestnej jak we wzorze, można też napisać z którego innego wzoru, skorzystać z linku powyżej z gotowymi tekstami podziękowań na chrzest lub przesłać własny tekst.
zdjęcie dziecka
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Bardzo ważne jest sprawdzenie przesłanych danych przed ich wysłaniem do nas, gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za błędne dane, a obrazek jest wykonywana na ich podstawie. Jeśli jakichś informacji brakuje kontaktujemy się w tej
sprawie (email i / lub telefon), jednak w przypadku braku odpowiedzi / braku możliwości kontaktu wysyłamy metryczkę bez brakującej informacji. Proszę również pamiętać, że kolory wyświetlane na monitorze mogą nieznacznie odbiegać od wydruku, a
jest to spowodowane indywidualnymi ustawieniami monitorów.

Do ka?dego zamówienia wybrana

BAJKA/ GRAFIKA

w pdf

GRATIS!

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Format: wydruk A4 (21x30cm)
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