Sposób zamawiania zaproszeń i cykl realizacji zamówienia.
Po wyborze zaproszeń na naszej stronie i dokonaniu zamówienia oraz płatności należy wypełnić
formularz (przycisk FORMULARZ ZAPROSZEŃ) wszystkimi danymi, które mają znaleźć się na
zaproszeniach i przesłać na adres projekty@weseliana.pl. Tak złożone zamówienie trafia do naszego
Działu Graficznego gdzie następnie drogą elektroniczną na podany w formularzu adres email, w ciągu
48h wysyłamy wstępny projekt zaproszeń.
W przypadku niezgodności lub chęci naniesienia zmian, prosimy o wiadomość z wytycznymi do
korekty. Po naniesieniu zmian projekt zostanie przesłany raz jeszcze do zatwierdzenia w ciągu 24h.
Jeżeli projekt jest poprawny prosimy o pisemną akceptację do druku. Wystarczy wysłać wiadomość o
treści " Akceptuję projekt".
Jeśli zaś konieczne są kolejne zmiany możemy ich oczywiście dokonać według Państwa wytycznych.
Możemy dokonać 3 korekt po wysłaniu pierwszego projektu w tym (jeśli klient sobie życzy):



jednej zamiany tekstu względem pierwszego wybranego w formularzu lub
jednej zmiany czcionki według listy naszych czcionek wysyłanych na potrzeby klienta drogą
mailową.

Koleje zmiany są dodatkowo płatne 20% od ceny całego zamówienia na zaproszenia za każdą
dodatkową zmianę w projekcie.
Wszelkie zmiany graficzne czyli kolorystyka czy modyfikacje grafiki użytej w wybranym zaproszeniu są
dodatkowo płatne i traktowane jak zamówienie indywidualne. Omówione w poniższej części
regulaminu.

Co obejmuje cena zaproszenia:
Podana na naszej stronie cena zaproszenia obejmuje:







3 modyfikacje projektu;
nadruk tekstu zaproszenia;
nadruk imion i nazwisk pary młodej;
nadruk wszystkich informacji dotyczących dat i miejsc;
cytaty, wierszyki;
nadruk nazwisk gości według listy gości przesłanej przez klienta.

Na wszystkich rodzajach zaproszeń możemy wykonać personalizację jeśli klient sobie tego życzy i jest
ona w cenie zaproszenia - nie ma dodatkowych dopłat.
Nazwiska gości na przesłanej liście, która znajduje się w formularzu zaproszenia należy wpisać
odmienione, tak jak mają się znaleźć na zaproszeniu. Nieodmienione nazwiska zostaną użyte w takiej
formie jak zostały wpisane przez klienta. Nie nanosimy poprawek w danych przesłanych przez
Państwa w formularzu.
Drukujemy dowolne teksty przesłane przez klienta lub teksty wybrane z naszych tekstów
przykładowych zamieszczonych na stronie.

Czas realizacji:
Termin realizacji zamówienia zaproszeń ślubnych wynosi do 14 dni roboczych i jest uzależniony od
wielkości zamówienia oraz sprawności przebiegu korespondencji.
Termin realizacji podany w mailu wysyłanym wraz z projektem do akceptacji jest liczony od daty

ostatecznej akceptacji projektu zaproszeń. Do terminów doliczyć należy od 1 do 2 dni czasu jaki
upływa na dostarczenie przesyłki.
Jest jednak możliwość realizacji zlecenia w trybie - EXPRESS - w ciągu do dwóch dni roboczych od
akceptacji projektu, wiąże się to z dodatkową opłatą 100% wartości zlecenia. Prosimy o kontakt przed
zakupem czy jest możliwość realizacji zlecenia w trybie - EXPRESS.

Zamówienia indywidualne:
Realizujemy zamówienia indywidualne na zaproszenia. W tym celu należy skontaktować się z naszym
Działem Graficznym w celu ustalenia szczegółów.
Jeśli zaproszenia mają być wykonane na podstawie naszej grafiki ale konieczna jest modyfikacja
kolorystyki, układu graficznego czy dodania innej grafiki to koszt wykonania takich zaproszeń to 50 zł
za projekt plus koszt pojedynczego zaproszenia w zależności od formatu i ilości zadruku.
Jeśli zaproszenia mają być wykonane na podstawie grafiki przesłanej przez klienta to musi ona
posiadać odpowiednie parametry: rozdzielczość 300 dpi, format jpg, pdf lub cdr. Koszt wykonania
takich zaproszeń to 100 zł za wykonanie projektu plus koszt pojedynczego zaproszenia w zależności
od formatu i ilości zadruku.
Nie wykonujemy zaproszeń na zamówienie od podstaw czyli z grafiką wymyśloną przez klienta z
koniecznością własnoręcznego wykonania rysunku przez naszego grafika.
Proszę mieć na uwadze, że nasz dział graficzny pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 i
wszelkie terminy dotyczą wyłącznie dni roboczych, a w weekendy nie odpisujemy na korespondencje.
Próbki zaproszeń są wysyłane z przykładowym tekstem, nie personalizujemy pojedynczych
zamówień.
UWAGA: mogą wystąpić różnice kolorystyczne w rzeczywistości – każdy monitor inaczej wyświetla
kolory – akceptując projekt jesteś świadomy tej różnicy.

