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Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, są w nim zawarte odpowiedzi na większość Państwa pytań.

Zakup naszych zaproszeń można dokonać tylko drogą mailową, nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.

Po złożeniu zamówienia, wpłacie zaliczki (50 zł) wysyłamy informacje o przyjęciu zamówienia.

Zamówienia na zaproszenia wykonujemy od 40 sztuk. (w minimalną liczbę zaproszeń są również wliczone zawiadomienia
w tej samej formie lub zaproszenia do wypisania). Przy mniejszej liczbie zaproszeń/zawiadomień wyceniamy indywidualnie.

Preferujemy kontakt mailowy ze względu na historię i archiwum zamówień.

Istnieje możliwośc domówienia „zapomnianych” zaproszeń w późniejszym terminie
CENA ZAPOMNIANYCH ZAPROSZEŃ = cena sztuki * ilość + 25,00 zł koszt dodruku + przesyłka.

Nie poprawiamy błędów stylistycznych, ortograficznych, Nie ingerujemy w tekst zaproszenia, a w szczególności w listę gości.
Za jakiekolwiek błędy w zaproszeniu odpowiada kupujący. W celu uniknięcia pomyłek wysyłamy za każdym razem makietę
elektronicznie z naniesionymi poprawkami do wglądu, sprawdzenia dla kupującego.

Po ostatecznej akceptacji przez Państwo makiety z projektem, opłacie całości zamówienia, zlecenie zostaje wysłane
do realizacji. Niektóre zmiany kolorów, mogą nie być wykonalne dopiero przy wydruku  - dlatego może zdarzyć się
iż musimy odmówić wykonania zamówienia, nawet po wpłacie za całość zamówienia.

Wykonujemy również zaproszenia wielojęzyczne z tekstem otrzymanym od Państwa. +50,00 zł za daną usługę.

Czas i terminy realizacji podane na stronie: http://najlepszezaproszenia.pl/jak-zamawiac/

Wykonujemy całkiem nowe projekty. Koszt projektu indywidualnego + 300,00 zł za sam tok indywidualny.
Wycene zaproszeń za szt. przy projekcie indywidualnym wykonujemy po wstępnym określeniu przez kupującego
wyglądu zaproszenia. Wszystkie nietypowe zamówienia, Państwa ciekawe pomysły które nie znajdują się w naszej ofercie,
a jesteśmy w stanie się ich podjąć wyceniamy indywidualnie. Czasowo wykonywanie projektów może być zawieszone.

Tryb EXPRESS7 jest trybem przyśpieszonym na przygotowanie zaproszeń, trwa on 7 dni roboczych od zaksięgowania
wpłaty i przesłania wszelkich informacji po których otrzymujecie makietę i zaproszenia, sama usługa kosztuje +200zł
do zamówienia, płatne przy końcowej wycenie. Termin 7dni jest głównie zależny od Państwa wpłat i akceptacji.

Przy projektech indywidualnych możemy odmówić podjęcia współpracy oraz zablokować ofertę na usługę EXPRESS7.

Zaproszenia ślubne wysyłamy za pośrednictwem KURIERA FedEx cena +25zł koszt przesyłki pokrywa kupujący,
ceny podane dotyczą przesyłek tylko na terenie Polski.

Nie wysyłamy poza granice Polski - mozna zrealizować wysyłkę poprzez swoich znajomych lub rodzinę.

Wysyłane próbne zaproszenia, są to przykładowe zaproszenia koszt jednej próbki to 20,00 zł wraz z przesyłka.
Nie przesyłamy koperty przy zaproszeniu ani dodatków ponieważ, są one utrzymane w stylistyce
oraz z zastosowaniem tych samych papierów co w zaproszeniu. Wysyłamy próbki tylko na adresy prywatne.

Ponieważ zaproszenia są wykonywane ręcznie mogą się one minimalnie od siebie różnić.

Kolory zaproszeń mogą się delikatnie różnić co jest spowodowane tym, iż każdy monitor może różnie pokazywać kolory.

Zapłatę za zaproszenia ślubne można dokonywać przelewem bankowym na wskazane firmowe konto bankowe.

W tytule przelewu należy zawsze podać imię i nazwisko kupującego oraz typ zamówienia.

Przedstawiona oferta wraz z cenami ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Podejmując współpracę z Nami klient w pełni akceptuje regulamin oraz terminy realizacji, możemy odmówić
realizacji zaproszeń lub dodatków bez podania przyczyny.

W zaproszeniach gdzie nie ma mapy - zaprojektowanie mapy +50zł, dodatkowe karty lub wkładki płatne dodatkowo +1zł/szt.          



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 97 mm x 138 mm

Zaproszenie zginane na raz składa sie z:
okładki drukowanej dwustronnie na papierze imitujacym fakture paszportu,

zaokraglone rogi

Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze faturowanym ok. 260g

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera kopert

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „PASZPORT”

WERSJA EKO:

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z:
okładki, wklejanej wkładki - częśc główna zaproszenia, opaski,

dwóch wkładek [np. potwierdzenie i prośba], metalowych koluszek

Inne:
- Okładka zaproszenia wykonana z papieru metalizowanego ok. 250g

- Część główna zaproszenia, wkładki drukowana na papierze matowym ok. 350g

- Opaska drukowana jednostonnie na papierze metalizowanym ok. 250g

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: metalizowana srebrna C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „CZARNA PERŁA”

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 130 mm x 85mm

Zaproszenie zginane w harmonijke składa się z:
okładki w którą wklejona jest harmonijka, całość przewiązana jest wstążka

(kolor wstażki można zmienić)

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze kreda ok. 350g

- Wkładka wklejana drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym 260g

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Opcjonalnie możliwość nadruku na kopertach

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „MINT FLORYSTYCZNY”

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 130 mm x 85mm

Zaproszenie zginane w harmonijke składa się z:
okładki w którą wklejona jest harmonijka, całość przewiązana jest wstążka

(kolor wstażki można zmienić)

Inne:
-Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze kreda ok. 350g

- Wkładka wklejana drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym 260g

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Możliwy dowolny kolor bazowy zaproszenia

- Opcjonalnie możliwość nadruku na kopertach

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „MINT”

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 130 mm x 85mm

Zaproszenie zginane w harmonijke składa sie z:
okładki w którą wklejona jest harmonijka, całość przewiązana jest wstążka

(kolor wstażki można zmienić)

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze ciemne eko ok. 350g

- Harmonijka wklejana drukowana dwustronnie na papierze ekologicznym

z widocznymi wiórkami 280g

- Cena zawiera pełną personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Możliwa zmiana kolorów bazowych

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: eko C6 + 1,30zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „KASETA”

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 130 mm x 85mm

Zaproszenie zginane w harmonijke składa sie z:
okładki w którą wklejona jest harmonijka, całość przewiązana jest wstążka

(kolor wstażki można zmienić)

Inne:
- Okładka zaproszenia złocona drukowana jednostronnie na papierze z fakturą ok. 300g

- Wkładka wklejana drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym 260g

- Cena zawiera pełną personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Możliwa zmiana koloru bazowego zaproszenia oraz złocenia

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „PUDROWE ZE ZŁOCENIEM”

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: złota C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „SPARKLES” 

7,50 zł 7,00 zł 6,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 105 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z jednej karty:
karty głównej klejonej podwójnie [dla grubości i sztywności] i jednej wkładki - ze złoceniami

Inne:
- Karta główna zaproszenia drukowana na białym papierze kreda ok 350g

- Emblemanty oraz imiona Pary Młodej złocone

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Możliwość dopasowania kolorystyki i złocenia

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: złota C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „ZŁOTY LIŚĆ”

7,00 zł 6,50 zł 6,00zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z:
okładki, wklejanej wkładki ze złoceniem, złotej wstążki z naklejoną karteczką oraz

dwóch wkładek [np. potwierdzenie i prośba]

Inne:
- Okładka zaproszenia wykonana z papieru czarnego ok. 250g

- Wkładki i środek drukowany na papierze czarnym ok. 250g

- Kropelki oraz imiona złocone 

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Można zamienić np kolor złoty itp.



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z:
okładki, wklejonej wkładki z tekstem głównym, wstążki, bileciku z logiem, 1 wkładki dwustron-

nej [np.potwierdzenie i prośba]

Inne:
- Okładka zaproszenia wykonana z papieru metalizowanego ok. 250g

- Zaproszenie wiązane wstążką złotą lub srebrną wraz z bilecikiem

  [mogą być inicjały zamiast drzewa]

- Wkładka i środek z tekstem głównym drukowany na papierze matowym ok. 350g

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: metalizowana złota C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „STARS”

7,00 zł 6,50 zł 5,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 105 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z jednej karty:
karty głównej klejonej podwójnie, opaski lub sznureczka,

1 dodatkowa karteczka [np. potwierdzenie lub prośba]

Inne:
- Karta główna zaproszenia drukowana na białym grubym, fakturowanym papierze ok. 250g 

standardowo podwójnie klejonym

- Opaska drukowana jednostonnie na papierze półprzeźroczystym ok. 160 g

- Dodatkowa wkładka drukowana na papierze fakturowanym ok. 250g

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: koperta biała C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „GOLDENSHAPE”

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie składa się z jednej karty oraz kieszonki:
karta główna w formacie DL wsunięta do kieszonki która jest  wykonana

z papieru transparetnego ( prześwitującego)  

Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze o wysokiej gramaturze ok. 250g

- Kieszonka druk jednostronny na papierze kalka

- Druk w kolorze białym na ciemnym papierze lub innym na jasnych papierach

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty  

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „MODERN”

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie składa się z jednej karty oraz kieszonki:
karta główna w formacie DL wsunięta do kieszonki która jest  wykonana

z papieru transparetnego ( prześwitującego)  

Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze o wysokiej gramaturze ok 250g

- Kieszonka druk jednostronny na papierze kalka

- Druk w kolorze białym na ciemnym papierze lub innym na jasnych papierach

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty  

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „MODERN FLORYSTYCZNY” 

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z:
okładki, wklejanej wkładki z częścią główną, opaski, metalowych koluszek,

dwóch wkładek [np. potwierdzenie i prośba]

Inne:
- Okładka zaproszenia wykonana z papieru grafitowego metalizowanego ok. 250g

- Wkładki i środek drukowany na papierze białym marmurkowym ok. 250g

- Opaska drukowana jednostonnie na transparentnym papierze ok. 150g

- Imiona Pary Młodej złocone

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: metalizowana srebrna C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „MARMUROWE”

7,50 zł 7,00 zł 6,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 105 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z jednej karty:
karty głównej klejonej podwójnie, 1 dodatkowej karteczki [np. potwierdzenie lub prośba]

Inne:
- Karta główna zaproszenia drukowana na białym grubym, papierze standardowo podwójnym

- Wkładka lub dodatkowa wkładka drukowana na grubym ok. 350g

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Zaproszenie z pozłacaniem napisów +0,50zł/szt.

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: koperta biała C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „WHITE”

5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: eko C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BURGUNDY” 

5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała bez nadruku C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „WINO”

5,50 zł 5,00 zł 4,50zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
dwóch kart połączonych oczkiem metalowym

Inne:
- Karta główna zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze kreda ok. 350 g

- Karta dodatkowa zaproszenia drukowana na papierze przeźroczystym ok. 150g

- Koluszko metalowe 

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
dwóch kart połączonych oczkiem metalowym

Inne:
- Karta główna zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze kreda ok. 350 g

- Karta dodatkowa zaproszenia drukowana na papierze przeźroczystym ok. 150g

- Koluszko metalowe 

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 



*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała K4 + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „FOREST” GÓRALSKIE II

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 140 mm x 140 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki, wklejanej wkładki oraz wstążki 

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze kreda mat. 350g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 350g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń 

- Cena nie zawiera koperty

- Kolor wstązki można zmienić

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała K4 + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „GÓRALSKIE Z PARZENICĄ”

6,00 zł 5,50 zł 5,00zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 140 mm x 140 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki oraz opaski wykonanej z papieru fakturowanego
Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze kreda mat. 350g

- Opaska drukowana jednostronnie na papierze fakturowanym ok. 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 94 mm x 200 mm

Zaproszenie składa się z:
kieszonki wraz z biletem 

Inne:
- Bilet posiada zookrąglone rogi, wraz z opcjonalną perforacją dzięki czemu łatwo można 
oderwać ważne informacje dla gości weselnych 
- Kieszkona składana na dwa, wraz z metalowym koluszkiem który mocuje kieszonkę
- Bilet drukowany obustronnie na papierze kreda błysk 350g
- Kieszonka drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 250g
- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń
- Cena nie zawiera koperty
- Bilet może być oczywiście w innych kolorach

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL z nadrukiem + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BILET LOTNICZY”

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 94 mm x 200 mm

Zaproszenie składa się z:
kieszonki wraz z biletem 

Inne:
- Bilet posiada perforację dzięki czemu łatwo można oderwać ważne informacje

   dla gości weselnych 

- Kieszonka składana na dwa, wraz z metalowym koluszkiem który mocuje kieszonkę

- Bilet drukowany obustronnie na papierze kreda błysk 350g

- Kieszonka drukowana jednostronnie na papierze kreda mat 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BILET NA MECZ DNIA”

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 94 mm x 200 mm

Zaproszenie składa się z:
kieszonki wraz z biletem 

Inne:
- Bilet posiada zookrąglone rogi, wraz z perforacją dzięki czemu łatwo można oderwać ważne         

informacje dla gości weselnych 

- Kieszkona składana na dwa, wraz z metalowym koluszkiem który mocuje kieszonkę

- Bilet drukowany obustronnie na papierze kreda błysk 350g

- Kieszonka drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL z nadrukiem + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BILET NA KOSZYKÓWKE”

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 94 mm x 200 mm

Zaproszenie składa się z:
kieszonki wraz z biletem 

Inne:
- Bilet posiada perforację dzięki czemu łatwo można oderwać ważne informacje dla gości 

weselnych 

- Kieszonka składana na dwa, wraz z metalowym koluszkiem który mocuje kieszonkę

- Bilet drukowany obustronnie na papierze kreda błysk 350g

- Kieszonka drukowana jednostronnie na papierze kreda mat 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BILET KOLEJOWY”

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 94 mm x 200 mm

Zaproszenie składa się z:
kieszonki wraz z biletem 

Inne:
- Bilet posiada zookrąglone rogi, wraz z perforacją dzięki czemu łatwo można oderwać ważne         

informacje dla gości weselnych 

- Kieszkona składana na dwa, wraz z metalowym koluszkiem który mocuje kieszonkę

- Bilet drukowany obustronnie na papierze kreda 350g

- Kieszonka drukowana jednostronnie na papierze kreda 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL z nadrukiem + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BILET NA REJS”

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 94 mm x 200 mm

Zaproszenie składa się z:
kieszonki wraz z biletem 

Inne:
- Bilet posiada perforację dzięki czemu łatwo można oderwać ważne informacje dla gości 

weselnych 

- Kieszonka składana na dwa, wraz z metalowym koluszkiem który mocuje kieszonkę

- Bilet drukowany obustronnie na papierze kreda 350g

- Kieszonka drukowana jednostronnie na papierze kreda 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL bez nadruku + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BILET DO KINA”

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106x148 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki, wklejanej wkładki, małego bileciku ”Pobieramy się” oraz dratwy 

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze recyklingowym 250g

- Wkładka wklejana wydrukowana jednostronnie na papierze eco 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń 

 - Cena nie zawiera koperty   

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: szara ekologiczna C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „LINIE PAPILARNE VINTAGE”

5,50 zł   4,50 zł 4,00 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki,  wklejanej wkładki, wkładki „pocztówki”, małego bileciku ”Pobieramy się” oraz dratwy 

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze recyklingowym 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze eco 250g

- Wkladka „pocztówka” drukowana dwustronnie na papierze eco 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera kopert

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: szara ekologiczna C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „EKOSERCE”

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki, wklejanej wkładki, małego bileciku ”Pobieramy się” oraz dratwy 

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze eco 250g

- Wkładka wklejana wydrukowana jednostronnie na papierze kreda 350g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń i miejscowości na mapie

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „MAPA ŚWIATA”        

6,00 zł 5,50zł 5,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: ok. 105 mm x 150 mm

Zaproszenie składa się z:
jednej karty dwustronnie drukowanej, serduszka oraz dratwy

Inne:
- Karta zaproszenia papier ekologiczny ok. 300g

- Serce papier ekologiczny ok.350g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: szara C6 ekologiczna + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „MINI-EKO”

5,00 zł 4,50 zł 4,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
okładki, wklejanej wkładki oraz opaski  

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze fakturowanym 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze eko 250g

- Opaska drukowana jednostronnie na papierze eko 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta:  EKO C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „POLNE KWIATY

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70zł do ceny zaproszenia

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki, wklejanej wkładki, wkładki r.s.v.p., kółeczka które umocowane jest na dratwie

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze fakturowanym w prążki 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze eco 250g

- Wkladka r.s.v.p. drukowana dwustronnie na papierze eco 250g

- Kółeczko drukowane jednotronnie na papierze fakturowanym w prązki 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera kopert

ZAPROSZENIE „PIWONIE”

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: 106 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z:
dwóch kart, dratwy oraz metalowego koluszka 

Inne:
- Karta 1 z metalowym koluszkiem drukowana dwustronnie na papierze recyklingowym 250g 

- Karta 2 drukowana jednostronnie na papierze FOTO 220g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń wraz ze zdjęciem

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: szara ekologiczna C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „AIRMAIL”

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia:  106 mm x 148mm

Zaproszenie składa się z:
karty głównej

Inne:
- Karta drukowana dwustronnie na papierze eco 280g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- My przerabiamy zdjęcie już w cenie

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: szara ekologiczna C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „POCZTÓWKA”

4,50 zł 4,00 zł 3,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
dwóch kart połączonych oczkiem metalowym

Inne:
- Baza zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym ok. 250 g

- Karta główna zaproszenia drukowana na papierze przeźroczystym ok. 150g

- Koluszko metalowe 

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta:  biała bez nadruku C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „PRZEŹROCZYSTE”

5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złozeniu ok. 105 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z jednej karty:
karty głównej

Inne:
- Karta główna zaproszenia drukowana na granatowym grubym papierze 

- Emblemanty oraz iomona pary młodej złocone

- Druk w kolorze białym

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała K4 + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „GEOMETRYCZNE”

7,00 zł 6,50 zł 6,00zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała bez nadruku C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BUTELKOWA ZIELEŃ” 

5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złozeniu ok. 105 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z jednej karty:
karty głównej klejonej podwójnie[dla grubości i sztywności]

Inne:
- Karta główna zaproszenia drukowana na białym papierze fakturowanym ok 250g

- Imiona pary młodej złocone oraz nagłówki na odwrocie

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Możliwość dopasowania kolorystyki i złocenia

- Cena niższa jeśli zaproszenie jest bez złocenia - tylko nadruk koloru złotego (-1 zł)

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: złota C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „PRINCESSA”

7,00 zł 6,50 zł 6,00zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
dwóch kart połączonych oczkiem metalowym

Inne:
- Karta główna zaproszenia drukowana dwustronnie na fakturowanym ok. 250 g

- Karta dodatkowa zaproszenia drukowana na papierze przeźroczystym ok. 150g

- Koluszko metalowe 

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie składa się z:
jednej karty na którą naklejona jest wkładka z tekstem głównym oraz dratwy

Inne:
- Karta zaproszenia papier 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze jasnym eko ok. 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „ MINIMALISTYCZNE”

5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
jednej karty na którą naklejona jest wkładka, guzika oraz dratwy

Inne:
- Karta zaproszenia papier fakturowany prążki ok. 250g

- Wkładka wklejana drukowana dwustronnie na papierze eco ok. 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Można zamienić guzik np. na zawieszkę

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: szara DL + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „GUZIK”

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
okładki przewiąznej dratwą, posiada zaginany róg „Verte” (można umiescić w nim informację 

dla gości weselnych np. preferencje odnośnie prezentów)  

Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze fakturowanym 250g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty  

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta:  ecru DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „SERCE W GROCHY”

5,50 zł 5,00 ZŁ 4,50 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
okładki, wklejanej wkładki oraz opaski  

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 300g

- Opaska drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 300g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „AŻUROWE SERCE”

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
okładki, wklejanej wkładki oraz opaski z naklejonymi inicjałami bądź imionami

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze mat 350g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 350g

- Opaska - wstążka, złota, brokatowa

- Wewnątrz zaproszenia można na prawej karcie wydrukować zdjęcia lub wierszyk

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: złota C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „GLAMOUR”

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
okładki, opaski z naklejonym kwadracikiem

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze metalizowanym ok. 250g

- Opaska drukowana jednostonnie na papierze metalizowanym ok. 250g

- Kwadratwowa karteczka drukowana jednostronie naklejana na opaskę

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: złota C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „ART DECO” W STYLU GATSBY

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
okładki, wklejanej wkładki z tekstem głównym 

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym ok. 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronie na papierze ok. 350g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „KRÓLEWSKI VINTAGE”

6,00 zł 5,50zł 5,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 140 mm x 140 mm

Zaproszenie poziome zginane na dwa składa się z:
okładki, wklejanej wkładki, dratwy oraz małego bileciku

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 300g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała K4 + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „DWORSKIE”

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 140 mm x 140 mm

Zaproszenie składa się z:
jednej karty na którą naklejona jest wkładka oraz wstążki

Inne:
- Baza zaproszenia papier granatowy ok. 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 350g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała K4 + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „ELEGANCE”

5,50 zł 5,00zł 4,50 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki, wklejanej wkładki oraz wstążki 

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym ok. 250g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. ok. 350g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL + 0,70 Zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „SZYK”

5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki na której wewnątrz nadrukowany jest tekst główny zaproszenia oraz wstążki

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana dwustronnie na papierze kreda mat. 350g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „CANDY SWEET”

5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki na którą nadrukowana jest główna część zaproszenia oraz opaski 

Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze kreda mat. 350g

- Opaska drukowana jednostronnie na papierze kreda mat. 350g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „GIPSÓWKA”

5,50 zł 5,00zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

ZAPROSZENIE „PASTELOWE”

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 140 mm x 140 mm

Zaproszenie zginane na raz składa sie z:
okładki przewiązanej wstążką na której naklejona jest okragła karteczka

Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze kreda mat. 350g

- Okragła karteczka o średnicy ok. 63 mm naklejona na wstażkę

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszen

- Cena nie zawiera koperty

- Kolor wstążki można zmienić jest to już w cenie

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta:  biała K4 + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „FLORAL”

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na dwa składa się z:
okładki, wklejanej wkładki oraz opaski z naklejonymi inicjałami bądź imionami

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze różowym

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie

- Opaska nadrukowana

- Wewnątrz zaproszenia można na prawej karcie wydrukować zdjęcia lub wierszyk

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: różowa C6 wraz z wkładką + 1,60 zł do ceny zaproszenia

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 140 mm x 140 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki przewiązanej wstążką na której naklejona jest okrągła karteczka 

Inne:
- Zaproszenie drukowane  dwustronnie na papierze kreda mat. ok. 350g

- Okrągła karteczka o średnicy ok. 63 mm naklejona na wstążkę 

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała K4 + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „PINK COFFE”

6,00 zł 5,50 zł 4,50 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 140 mm x 140 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki przewiązanej wstążką na której naklejona jest okrągła karteczka 

Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze kreda mat. ok. 350g

- Okrągła karteczka o średnicy ok. 63 mm naklejona na wstążkę 

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera kopert

- Kolor wstążki można zminić jest to juz w cenie

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała K4 + 1,00 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „PINK COFFE 2”

6,00 zł 5,50 zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Format zaproszenia: po złożeniu 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na trzy składa się z:
okładki, wklejanej wkładki, wkładki farmonijki oraz opaski 

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze fakturowanym 220g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze FOTO 250g

- Wkladka harmonijka składa się z 3 części, drukowana dwustronnie na papierze FOTO 250g

- Wkładka harmonijka posiada na jednym zgięciu perforację dzięki czemu łatwo można 

oderwać ważne informacje dla gości weselnych

- Opaska wykonana z papieru o wysokiej gramaturze, na nią naklejony jest kwadrat  z 

nadrukiem jednostronnym

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

ZAPROSZENIE „WHITELITE”

8,50 zł 8,00 zł 7,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu 106 mm x 148 mm

Zaproszenie zginane na trzy składa się z:
okładki, wklejanej wkładki, wkładki farmonijki oraz opaski 

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze fakturowanym 220g

- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze 250g

- Wkladka harmonijka  składa się z 3 części, drukowana dwustronnie na papierze FOTO 250g

- Wkładka harmonijka posiada na jednym zgięciu perforację dzięki czemu łatwo można 

oderwać ważne informacje dla gości weselnych

- Opaska wykonana z papieru o wysokiej gramaturze, na nią naklejony jest kwadrat  z 

nadrukiem jednostronnym

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty 

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta:  biała C6 + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „WHITE ELITE ” zielone

8,50 zł 8,00 zł 7,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała K4 + 1,00zł do ceny zaproszenia

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 140 mm x 140 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki oraz opaski z naklejonym kwadracikiem
Inne:
- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze kreda mat. ok. 350g

- Kwadratowa karteczka naklejona na papierze metalizowanym

z którego wykonana jest opaska zaproszenia 

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

ZAPROSZENIE „PRĄŻKI”

5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia:  Czekolada gotowa 200g o formacie: 195 mm x 92 mm x grubość 12mm

Zaproszenie składa się z:
okładki dopasowanej do formatu czekolady mlecznej, oraz wkładki z informacją.

Istnieje możliwość wydruku na wewnętrznej stronie informacji o weselu zamiast na wkładce, 

wtedy -1zł.

Inne:
- Czekolada 200g: grubsza niż zwykle, czekolada 100g: normalna mleczna

- Możliwość zamówienia samych okładek i karteczek bez czekolady.
- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Możliwość zaprojektowania mapy dojazdu +1zł

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: możliwość dodania wstążki +0,50zł

ZAPROSZENIE „CZEKOLADA”

20,00 zł
wersja wraz z czekoladą 200g wersja wraz z czekoladą 200g wersja wraz z czekoladą 200g

19,00 zł 18,00 zł

5,00 zł

wersja bez czekolady 
do zaklejenia we własnym zakresie

na swojej czekoladzie 100g

wersja bez czekolady 
do zaklejenia we własnym zakresie

na swojej czekoladzie 100g

wersja bez czekolady 
do zaklejenia we własnym zakresie

na swojej czekoladzie 100g

4,50 zł 4,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 100 mm x 210 mm

Zaproszenie zginane na raz składa się z:
okładki przewiązanej wstążką na której naklejona jest okrągła karteczka 

Inne:
- Okrągła karteczka o średnicy ok. 63 mm naklejona na wstążkę

- Zaproszenie drukowane dwustronnie na papierze fakturowanym 260g

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń 

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: ecrue DL + 0,70 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „DRZEWO”

5,00 zł 4,50 zł 4,00 zł

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

Format zaproszenia: po złożeniu 106 mm x 148mm

Zaproszenie składa się z:
jednej karty zginanej na raz

Inne:
-Karta drukowana dwustronnie wraz z perforacją dzieki czemu łatwo mozna oderwać ważne 

informacje dla gości weslenych

- Cena zawiera pełną personalizację zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: szara ekologiczna C6 + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „BILET DO TEATRU”

5,00 zł 4,50 zł 4,00 zł

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

wersja wraz z czekoladą 200g



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 106 mm x 148 mm
Zaproszenie zginane na trzy składa sie z:
okładki, wklejanej wkładki, wkładek, kieszonki na bileciki (RSVP, mapa)
oraz opaski z naklejonym kwadracikiem
Inne:
- Okładka zaproszenia wykonana z papieru metalizowanego ok. 250g
- Wkładka wklejana drukowana jednostronnie na papierze kreda ok.300g
- Wkladki (RSVP , mapa) drukowane dwustronnie na papierze kreda 250g
- Opaska wykonana z papieru metalizowanego o wysokiej gramaturze, na nią naklejony jest
kwadrat z nadrukiem jednostronnym
- Kieszonka składana na dwa, wraz z metalowymi koluszkami które mocuja kieszonke
- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń
- Cena nie zawiera koperty

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: C6 metalizowana + 1,30 zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „STRUSIE PIÓRO”

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

7,00 zł 6,50 zł 6,00 zł

Format zaproszenia: po złożeniu ok. 130mm x 85mm

Zaproszenie zginane w harmonijke składa się z:
okładki w którą wklejona jest harmonijka, całość przewiązana jest wstążką w kolorze białym

Inne:
- Okładka zaproszenia drukowana jednostronnie na papierze kreda ok. 350g

- Wkładka wklejana drukowana dwustronnie na papierze fakturowanym ok. 260g

- Cena zawiera pełna personalizacje zaproszeń

- Cena nie zawiera koperty

- Opcjonalnie możliwość nadruku na kopertach

- Kolor wstążki można zmienić jest to już w cenie

*Podana cena jest kwotą brutto za sztukę. 
Proponowana koperta: biała C6 + 0,70zł do ceny zaproszenia

ZAPROSZENIE „MINT WIOSENNY”

40-70 szt. 71 szt. - 110 szt. 111 szt. i więcej

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

* PERSONALIZACJA KOPERT + 50GR + NADRUK 30GR

KOPERTY
TYP CENA SZT.KOLORROZMIAR

[mm] 
NADRUK

motywu z zaproszeń
WYCIĘCIE

0,70 złbiałaKOPERTA DL +0,30 zł -110x220

0,70 złecrueKOPERTA DL +0,30 zł

+0,30 zł

+0,30 zł

+0,30 zł

-110x220

1,50 złmetalizowana srebrnaKOPERTA DL -110x220

1,30 zł

1,30 zł

niebieska

szara ekologiczna

KOPERTA DL

KOPERTA DL -

110x220

110x220

0,70 złbiałaKOPERTA C6 +0,30 zł -114x162

0,70 złecrueKOPERTA C6 +0,30 zł -114x162

1,30 złszara ekologicznaKOPERTA C6 +0,30 zł -114x162

1,30 złzłota

biała

KOPERTA C6

KOPERTA K4

+0,30 zł -114x162

1,00 zł

1,00 zł

ecrueKOPERTA K4 +0,30 zł

+0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

156x156

156x156



CENNIK
ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

RABATY / GRATISY* %

Zamów w większej ilości 
zaproszenia oraz dodatki 

ślubne, a jeżeli całość
zamówienia wyniesie 

określoną sumę, możesz 
liczyć na rabat.

ZAMAWIANIE SIĘ OPŁACA. 

* GRATISY NIE SĄ NALICZANE AUTOMATYCZNIE, TYLKO JEDYNIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI PRZY ZAMÓWIENIU OD KLIENTA

* RABATY NIE SUMUJĄ SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI

* ZAMÓWIENIA KLIENTA SIĘ SUMUJĄ

+ GRATIS 24szt.
ZAWIESZEK NA ALKOHOL

Zamów w większej ilości 
zaproszenia oraz dodatki 

ślubne, a jeżeli całość
zamówienia wyniesie 

określoną sumę, możesz 
liczyć na rabat.

+ GRATIS KSIĘGA GOŚCI
W FORMIE PLAKATU

+ GRATIS
TABLICE REJESTRACYJNE

Zamów w większej ilości 
zaproszenia oraz dodatki 

ślubne, a jeżeli całość
zamówienia wyniesie 

określoną sumę, możesz 
liczyć na rabat.

+ GRATIS KSIĘGA GOŚCI 
W FORMIE PLAKATU

+
1 PRZESYŁKA

GRATIS

+
1 PRZESYŁKA

GRATIS

+
1 PRZESYŁKA

GRATIS

KWOTA ZAMÓWIENIA
1600 zł <

KWOTA ZAMÓWIENIA
1200zł - 1600zł

KWOTA ZAMÓWIENIA
900zł - 1200zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

I ŻYCZYMY WYMARZONEGO ŚLUBU

EMAIL:
KONTAKT@NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL



WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL

Wszelkie Prawa Zastrzeżone.


