Formularz służy spersonalizowaniu zakupionego wzoru.
Każdy krok będziemy starać się dodatkowo opisać, aby ułatwić zamówienie.
Ważne, aby dokładnie wypełnić każde pole oraz przy zamykaniu programu zapisać wypełnione dane.

Adres E-Mail:

Telefon kontaktowy:

INFORMACJE PODSTAWOWE

Panna Młoda:

Pan Młody:

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź imię i nazwisko

Data ślubu:

Godzina ślubu:

Wprowadź datę w formie tak jak chcesz aby była wydrukowana.
np. 18 czerwca 2018 r.

Wprowadź godzinę w formie tak jak chcesz aby była wydrukowana
np. 15.00

Ślub odbędzie się w:
Wprowadź nazwę kościoła, urzędu lub nazwę miejsca plenerowego

Bawić będziecie się w:
Wprowadź nazwę sali weselnej, restauracji lub miejsca wesela

PRZÓD/FRONT PUDEŁECZKA (GRAWER I NADRUK)

Na froncie pudełeczka możesz spersonalizować nagłówek według swoich potrzeb lub skorzystać
z proponowanych przez nas wzorów.
Uwaga! Poniżej uzupełnij jeżeli wybraliście pudełeczko z grawerem lub nadrukiem.

Zaproszenie dla rodziców Pani Młodej

Zaproszenie dla rodziców Pana Młodego

Jak w wybranym zaproszeniu

Jak w wybranym zaproszeniu

Podczas tworzenia projektu wpiszemy Wasze dane
dokładnie tak jak na froncie zaproszenia ze zdjęcia
na naszej stronie.

Podczas tworzenia projektu wpiszemy Wasze dane
dokładnie tak jak na froncie zaproszenia ze zdjęcia
na naszej stronie.

Jeżeli chcecie wprowadź
treść własną poniżej.
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu wszystko to zrobimy za Ciebie.

Jeżeli chcecie wprowadź
treść własną poniżej.
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu wszystko to zrobimy za Ciebie.

Inspiracja 1
Bierzemy ślub
Inspiracja 4
Kochani Rodzice
Inspiracja 7
Drodzy Rodzice
Inspiracja 10
Kochamy Was

Inspiracja 2

Inspiracja 3

Pobieramy się
Inspiracja 5

Dla Was
Inspiracja 6

Kochana Mamo
Inspiracja 8

Kochany Tato
Inspiracja 9

Wychodzę za mąż
Inspiracja 11

Żenię się
Inspiracja 12

LOVE

Kasia & Krzysiek

PRZÓD/FRONT PUDEŁECZKA (DOWOLNE ELEMENTY WYCINANE)

Na froncie pudełeczka możesz spersonalizować nagłówek według swoich potrzeb lub skorzystać
z proponowanych przez nas wzorów.
Uwaga! Poniżej uzupełnij jeżeli wybraliście pudełeczko z dowolnym elemnetem wycinanym.
Użyj maksymalnie 30 znaków.

Zaprosenie dla rodziców Pani Młodej

Zaproszenie dla rodziców Pana Młodego

Jak w wybranym zaproszeniu

Jak w wybranym zaproszeniu

Podczas tworzenia projektu wpiszemy Wasze dane
dokładnie tak jak na froncie zaproszenia ze zdjęcia
na naszej stronie.

Podczas tworzenia projektu wpiszemy Wasze dane
dokładnie tak jak na froncie zaproszenia ze zdjęcia
na naszej stronie.

Jeżeli chcecie wprowadź
treść własną poniżej.
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu wszystko to zrobimy za Ciebie.

Jeżeli chcecie wprowadź
treść własną poniżej.
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu wszystko to zrobimy za Ciebie.

Inspiracja 1
Bierzemy ślub
Inspiracja 4
Kochani Rodzice
Inspiracja 7
Drodzy Rodzice
Inspiracja 10
Kochamy Was

Inspiracja 2

Inspiracja 3

Pobieramy się
Inspiracja 5

Dla Was
Inspiracja 6

Kochana Mamo
Inspiracja 8

Kochany Tato
Inspiracja 9

Wychodzę za mąż
Inspiracja 11

Żenię się
Inspiracja 12

LOVE

Kasia & Krzysiek

WIECZKO WNĘTRZA PUDEŁECZKA
Wprowadź poniżej treść własną.
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu - wszystko to zrobimy za Ciebie.
Poniżej znajdziesz również parę inspiracji.

Inspiracja 1

Inspiracja 2

Inspiracja 3

Kochana Mamo,
Kochany Tato!

Drodzy Rodzice!

Kochani Rodzice!

Szliście z nami
przez całe nasze życie,
chroniliście przed złem,
dawaliście ciepło i otuchę,
uczyliście trudnej sztuki
życiowej mądrości,
zaszczepialiście w nas
Wasze piękno i wartość,
kochaliście, wspieraliście
oddając nam swe serce.

Z wielu dróg, którymi może pójść człowiek
wybraliśmy tę jedną
– wspólną.
Będziemy bardzo szczęśliwi,
wiedząc, że jesteście obok nas
w tym szczególnym dniu.

Dzięki Waszej miłości narodziliśmy się,
dzięki Waszej miłości
niczego nam nie brakowało,
dzięki Waszej miłości staliśmy się dorosłymi,
odpowiedzialnymi ludźmi.
Dzięki Waszej miłości
nauczyliśmy się kochać …

Inspiracja 4

Inspiracja 5

Inspiracja 6

Kochana Mamo,
Kochany Tato!

Najwspanialsi Rodzice!

Mamo, Tato!

Pragniemy podziękować za miłość,
poświęcenia i wychowanie,
przeprosić za troski i łzy.

Zawsze byliście z nami,
zawsze nas kochaliście.
Dzięki Wam wiemy, co to jest miłość,
dzięki Waszej miłości potrafimy kochać.

Wasza miłość była początkiem naszego istnienia,
Wasze starania sprawiły, że niczego nam nie
brakowało,
Wasza cierpliwość nauczyła nas życia,
Dzięki Wam staliśmy się dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi.
Na Wasz wzór nauczyliśmy się kochać...
Niebawem będziemy świętować najważniejszy
dzień w naszym wspólnym życiu.
Będziemy szczęśliwi mogąc cieszyć się nim
razem z Wami.
Pragniemy dzielić z Wami naszą radość!

DEKORACJA WNĘTRZA PUDEŁECZKA
Wprowadź poniżej treść własną.
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu - wszystko to zrobimy za Ciebie.
Poniżej znajdziesz również parę inspiracji.

Inspiracja 1

Inspiracja 2

Inspiracja 3

Będziemy bardzo szczęśliwi,
kiedy staniecie też u naszego boku
w dniu naszego ślubu
30 czerwca 2024 roku
o godzinie 18.00
gdy wobec Boga i osób nam bliskich
ślubować będziemy wzajemną Miłość,
Wierność i Uczciwość Małżeńską
w Katedrze św. Dominika w Sosnowcu.

Tym samym mamy zaszczyt zaprosić
Kochanych Rodziców

30 czerwca 2024 roku o godz. 18.00
w Katedrze św. Dominika w Sosnowcu
będzie dla nas – jak dotąd –
najważniejszym dniem w życiu.

Dzielcie z nami tę ogromną radość
oraz wspólnie świętujmy
ten wyjątkowy dzień podczas
przyjęcia weselnego
w restauracji „Relax” w Czerwińsku.
Imię 1
Imię 2

Imiona i Nazwisko Rodziców
na swój ślub, który odbędzie się
dnia 30 czerwca 2024 roku o godz. 18.00
w Katedrze św. Dominika w Sosnowcu.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w restauracji „Relax” w Czerwińsku.
Kochamy Was z całego serca
Imię 1
Imię 2

Drodzy Rodzice
W chwili tak radosnej bądźcie przy nas bliżej,
bawcie się wesoło, adres jak poniżej
-restauracji „Relax” w Czerwińsku.
Ukochany Syn (imię 1)
i Przyszła Synowa (Imię 2) /
Ukochana córka (imę 2)
i przyszły Zięć (imię 2)

Inspiracja 4

Inspiracja 5

Inspiracja 6

Pełni wiary i miłości, chcąc świetności i blasku
Uroczystości Ślubnej dodać mamy zaszczyt
zaprosić Was

Imię 1
Imię 2

W dniu tak uroczystym, dziś ten zaszczyt mamy
i Was na wesele nasze zapraszamy.
W chwili tak radosnej bądźcie przy nas bliżej,
i bawcie się wesoło.

Kochani Rodzice
na ceremonię przyjęcia przez nas Sakramentu
Małżeństwa, która odbędzie się dnia
30 czerwca 2024 roku o godz. 18:00
w Katedrze św. Dominika w Sosnowcu.
Po uroczystościach miło nam będzie gościć Was
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w restauracji „Relax” w Czerwińsku.
Kochamy Was z całego serca
Imię 1
Imię 2

serdecznie zapraszają
kochanych Rodziców
Imiona i Nazwisko Rodziców
na uroczystość swoich Zaślubin,
która odbędzie się dnia
30 czerwca roku o godzinie 18.00
w Katedrze św. Dominika w Sosnowcu.
A po ceremonii Zaślubin uświetnicie
nasze przyjęcie weselne, które odbędzie się
w restauracji „Relax” w Czerwińsku.

Uroczystość odbędzie się 30 czerwca roku
o godzinie 18.00 w Katedrze św. Dominika
w Sosnowcu, a przyjęcie w w restauracji
„Relax” w Czerwińsku.
Jednocześnie dziękujemy Wam za pomoc
włożoną w przygotowanie tej wyjątkowej
uroczystości.
Kochający Imię 1 i Imię 2

INFORMACJE DODATKOWE
Jeżeli chcesz coś dopisać lub masz jakieś szczególne prośby proszę opisz je poniżej.

ZAPIS DANYCH
Wypełnione dane należy zapisać.
Z menu programu wybiesz PLIK >> Zapisz
Kliknij CTRL + S
Przy zamknięciu programu kliknij TAK, aby zapisa wypełnione dane.
Sprawdź czy dane zostały zapisane i wyślij je do nas.

