
Formularz nie wolno edytować w przeglądarce internetowej.
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:

Wzór karty informacyjnej:

Panna Młoda:

Data potwierdzenia przybycia: Imiona i numery telefonów

Data ślubu:

Ślub odbędzie się w:

Bawić będziecie się w:

Pan Młody:

Godzina ślubu:

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź nazwę i numer wzoru, np.
Fabello 1  |  Flowers & Frame 2  |  Loveletter 3

Wprowadź datę potwierdzenia przybycia lub pozostaw puste. np. Marta 606 123 321, Tomek 692 555 231

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

Wprowadź nazwę kościoła, urzędu lub nazwę miejsca plenerowego

Wprowadź nazwę sali weselnej, restauracji lub miejsca wesela

Wprowadź imię i nazwisko

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

INFORMACJE PODSTAWOWE



Wybieram standardową treść jak na wzorze

W imionach proszę użyć pełnych danych imię i nazwisko

Ze względu na ostatnie wydarzenia
w kraju termin naszego ślubu
został przeniesiony na dzień
............................................. roku

na godzinę ................

Prosimy Was o potwierdzenie przybycia
do dnia .................................. roku.

Imię 1
Imię 2

PAPIER

TREŚĆ  ZMIANY DATY
Poniżej spersonalizujesz treść.

TREŚĆ STANDARDOWA

Tutaj możesz wybrać papier z jakiego chcesz aby Zaproszenia zostały zrobione.

Gładki Matowy
Polecamy

Skóra Prążek



Inspiracja 1 Inspiracja 2 Inspiracja 3
Zmieniona data uroczystości!

Ze względu na ostatnie
wydarzenia w kraju
data naszej uroczystości 
zostanie przeniesiona.

O nowej dacie poinformujemy Was wkrótce.

Imię 1
Imię 2

Jak kocha to poczeka!

Z powodu nieprzewidzianych okoliczności
termin naszego ślubu został przesunięty.

Spotkajmy się i świętujmy razem
30 Lipiec 2021 roku o godzinie 16:00

Miejsce uroczystości pozostało bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie waszej obecności
do dnia 20 czerwca 2021 roku.

imię1
imię 2

Kochani...

Niestety jesteśmy zmuszeni przesunąć termin
naszego ślubu lecz jak to mówią „Co się odwlecze 
to nie uciecze” :) 

Więcej informacji przekażemy wkrótce.

imię1
imię2

Jeżeli nie wybrałeś treści standardowej powyżej to poniżej wprowadź treść własną. 
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu - wszystko to zrobimy za Ciebie.  

Poniżej znajdziesz również parę inspiracji.

TREŚĆ WŁASNA
Poniżej spersonalizujesz treść.

NAGŁÓWEK NA KARTĘ
Poniżej spersonalizuj nagłówek lub wybierz jeden z zaproponowanych przez nas.

Brak Zmieniona
data uroczystości!

Nowa Data!

Kochani...Jak kocha to poczeka!Co się odwlecze
to nie uciecze



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

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.

INFORMACJE DODATKOWE

ZAPIS DANYCH
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