
JUSTYNA KRZYWICKA

Papeteria ślubna
projekty graficzne



Jestem projektantką graficzną z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu opraw graficznych do różnego rodzaju wydarzeń. Co mnie wyróżnia? 

W projekty wkładam całe serce i tworzę takie wzory na jakie sama bym się zdecydowała. W tym wyjątkowym dniu jakim jest ceremonia zaślubin 

chciałabym zapewnić Wam jakość usług na jak najwyższym poziomie. Wszystkie projekty to ręcznie tworzone wzory – drukowane, cięte oraz 

składane maszynowo w drukarni. Każdy z dostępnych w ofercie wzorów może być zaadaptowany do dowolnego formatu i skompletowany 

z dowolnymi dodatkami. Do danego wzoru dołączam Wasz autorski tekst zaproszenia lub proponuję własny.

Przygotuję dla Was całą oprawę papierową uroczystości: zaproszenia, powiadomienia, plan dnia, rozkład stolików, menu, winietki, etykiet-

ki – wszystko, czego potrzebujecie! Możecie wybrać jeden spośród gotowych wzorów, na bazie którego stworzę optymalny zestaw, który 

otrzymacie drogą elektroniczną do zatwierdzenia. Macie własny pomysł? Marzy Wam się papeteria w konkretnym stylu, ale nie możecie takiej 

znaleźć? Skontaktujcie się ze mną! Razem zaprojektujemy motyw graficzny, który idealnie odda charakter Waszego ślubu i Waszą osobowość.

Standardowe formaty zaproszeń, których używam:

    prostokątne A6:

    jednokartowe dwustronne (zadruk również na odwrocie)

    dwukartowe dwustronne (zadruk również na odwrocie)

    składane wzdłuż osi długiej

    

Elementy papeterii ślubnej, które realizuję:

    Zaproszenia

    Zawiadomienia (bez informacji o weselu)

    Save the date

    Karteczki potwierdzenia przybycia (RSVP)

    Karteczki „zamiast bukietu”, karteczki z dresscode’m

    Menu weselne (jednokartowe lub składane)

    Winietki dla gości

    Numery stolików

    Zawieszki i etykietki na alkohol

    Plan dnia

    Plan stołów (duży plakat do ramy lub pojedyncze karty do powieszenia np. na sznurkach)

    Mapki dojazdu (podajcie lokalizacje, a skomponuję czytelną mapkę!)

   

…oraz każdy inny projekt, którego potrzebujecie na swoją uroczystość!

OFERTA



GOTOWE WZORY



Romantyczny błękit - klasyczny wzór z motywem delikatnych kwiatów malowanych akwarelą
zestaw można rozszerzyć o dowolne elementy

rewers zaproszenia A6



TuliPan - swobodny, rustykalny wzór z motywem kwiatów i paproci malowanych akwarelą
zestaw można rozszerzyć o dowolne elementy

PAN MŁODY

rewers zaproszenia A6



Zielono mi - klasyczny wzór z motywem roślinnym malowanym akwarelą
zestaw można rozszerzyć o dowolne elementy

Menu
PRZYSTAWKI

DANIE GŁÓWNE

DESER

AGNIESZKA & KACPER

krem z kurek
schab ze śliwką 

surowe warzywa z kilkoma dipami
łosoś wędzony

szaszłyki
udka pieczone

canneloni ze szpinakiem
grillowane plastry cukinii

zapiekanki jarzynowe
sałatka szefa

sernik tradycyjny
owoce z bitą śmietaną

tort

14 PAŹDZIERNIKA 2018

rewers zaproszenia A6

Zdrowie 
Młodej Pary



Róż i błękit - klasyczny wzór z motywem delikatnych kwiatów malowanych akwarelą
zestaw można rozszerzyć o dowolne elementy

4
stolik

numer

Menu
PRZYSTAWKI

DANIE GŁÓWNE

DESER

OLIWIA & MATEUSZ

krem z kurek
schab ze śliwką 

surowe warzywa z kilkoma dipami
łosoś wędzony

szaszłyki
udka pieczone

canneloni ze szpinakiem
grillowane plastry cukinii

zapiekanki jarzynowe
sałatka szefa

sernik tradycyjny
owoce z bitą śmietaną

tort

29 PAŹDZIERNIKA 2018

Alicja Dębska

rewers zaproszenia A6



Róż - klasyczny, kobiecy wzór z motywem delikatnych różowych kwiatów malowanych akwarelą, 
zaproszenie dwukartowe z dodatkowymi informacjami

zestaw można rozszerzyć o dowolne elementy

rewers zaproszenia A6



Paprotka - minimalistyczny, leśny wzór z motywem paproci malowanych 
akwarelą oraz rysunków wykonanych czarnym tuszem

zestaw można rozszerzyć o dowolne elementy

rewers zaproszenia A6



Bukiet Boho - wyjątkowy zestaw z frywolnym bukietem w stylu boho, malowanym 
akwarelą oraz tuszem, zaproszenie dwukartowe z dodatkowymi informacjami

zestaw można rozszerzyć o dowolne elementy



Polne kwiaty - rustykalny wzór z motywem polnych kwiatków, 
idealny na wesele w stylistyce wiejskiej

zestaw można rozszerzyć o dowolne elementy

rewers zaproszenia A6



Zaproszenie A6 jednokartowe (dwustronny druk): 

Numeracja stolików A6 (jednostronny druk): 

Zaproszenie składane do A6:

Winietki nieskładane (5x9cm):

Winietki składane (5x9cm):

Dodatkowe karteczki (8x11cm):

Menu, plan dnia, duże karty 
(format A4, jednostronny druk):

Menu składane do A4 (dwustronny druk):

Rozmieszczenie stołów, tablica powitalna w dużym formacie 80x50cm: 95 zł szt.

Projekt indywidualny: 250 – 350 zł

Podstawowy projekt mapki: 85 zł

Zaproszenie A6 dwukartowe (dwustronny druk):
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CENNIK

Cennik obowiązuje dla wszystkich wzorów dostępnych w ofercie.

Wszystkie projekty drukowane są na matowym papierze kredowym o gramaturze 250.

Ceny podane poniżej dotyczą poszczególnych sztuk w zależności od nakładu:



1)  Realizacja zamówienia standardowego zestawu zaproszeń (zaproszenia i dodatki do zaproszeń) z motywem wybranym z dostępnych w ofercie trwa 
około 2 tygodnie od przesłania przez Was niezbędnych materiałów. W przypadku większego zamówienia, czas realizacji może się wydłużyć.

2)  Wykonanie winietek dla gości i spersonalizowanych zaproszeń wymaga przesłania  listy gości (wraz z odmienionymi nazwiskami). Dane są u mnie 
bezpieczne, a po zakończeniu współpracy usuwane.

3)  Nie publikuję nigdzie treści Waszych zaproszeń, nazwisk ani żadnych danych bez Waszej wiedzy i zgody.

4)  Treść zaproszeń i dodatków proszę przesyłać w formacie .doc.

5)  Koszt indywidualnego projektu waha się między 200 – 350 złotych w zależności od ilości godzin poświęconych na projekt oraz liczby poprawek. Następnie 
elementy zestawu przeliczane są według podstawowego cennika lub indywidualnie w zalezności od rodzaju elementów.

6)  Po skomponowaniu Waszej papeterii projekt wysyłam do Was w formacie PDF. Proszę o uważne sprawdzenie tekstu, zawartych informacji i błędów. 
Wasza akceptacja jest wiążąca – nie uznaję reklamacji, jeśli na otrzymanych zaproszeniach są błędy, które zostały przez Was zaakceptowane wraz z daną 
wersją projektu.

7)  Zmiany czcionek możliwe są tylko w niektórych przypadkach – zazwyczaj czcionka jest elementem projektu.

8)  Modyfikacja gotowego wzoru (zmiana czcionek, odcienia grafiki, orientacji lub wymiaru ) możliwa jest w niektórych przypadkach i jest wyceniana 
indywidualnie.

9)  Po zrealizowaniu zamówienia, dodruki elementów i zaproszeń wyceniane są według cennika w zależności od nakładu dodruku – dodruk traktowany jest 
jako odrębne zamówienie i przeliczany jest według cennika.

10)  Różnice w kolorach na zdjęciach w ofercie, wynikające z różnych ustawień wyświetlaczy i monitorów nie mogą być podstawą do reklamacji zaproszeń/
dodatków ani próbek.

11)  Kupując moje zaproszenia klient nie nabywa praw do grafiki i zabronione jest korzystanie z niej we własnym zakresie. Naruszanie praw autorskich 
podlega odpowiedzialności karnej.

W razie wszelkich pytań proszę o kontakt.

REGULAMIN

Justyna Krzywicka
e-mail: krzywickaju@gmail.com

tel. 512 651 116


