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CENNIK
DODATKÓW WESELNYCH

najlepszezaproszenia.pl
zaproszenia i dodatki ślubne



Dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszą ofertą dodatków.

 Ostateczny termin przyjęcia zlecenia to miesiąc przed ślubem na przesłanie kompletnych danych
 - w innym wypadku mamy prawo nie przyjąć zlecenia

Rozumiemy, że niektóre informacje znają Państwo zaraz przed ślubem, jednak Państwa AKCEPTACJĘ MAKIETY I WPŁATĘ
ZA DODATKI potrzebujemy otrzymać minimalne dwa tygodnie przed ślubem.

Zakup naszych dodatków można dokonać tylko droga mailową nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.

Po złożeniu zamówienia, wpłacie zaliczki wysyłamy informację o przyjęciu zamówienia.
(w przypadku wcześniejszej realizacji również u nas zaproszeń zaliczka jest niewymagana) 

Zamówienia na dodatki wykonujemy tylko i wyłącznie powyżej 250zł wraz z przesyłką.

Wszystkie dodatki ślubne mogą zostać zaprojektowane tak aby pasowały do każdej kolekcji ślubnej, która znajduje
się w naszej ofercie.

Zastrzegamy prawo do odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie zamówienia bez podania przyczyny.

Dodatki wykonujemy dopasowane kolorystycznie do projektu zaproszeń, jednak projekt jest standardowy.

Dodatki ślubne wysłane są w ten sam sposób jak zaproszenia i koszty również są adekwatne.

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

Kolory dodatków mogą minimalnie różnic się od tych na makiecie projektu co jest spowodowane różnymi monitorami.

Wszystkie nietypowe zamówienia, Państwa ciekawe pomysły które nie znajdują się w naszej ofercie, a jesteśmy w stanie
się ich podjąć wyceniamy indywidualnie.

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

 Nie podejmujemy się wykonania dodatków na ostatnią chwilę.

CENNIK
DODATKÓW WESELNYCH

ZASADY ZAMAWIANIA

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
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+ 0,50zł - 2,00 zł
za sztukę

WSZELKIE DODATKI
ZE ZŁOCENIEM LUB BIAŁYM DRUKIEM
WYCENIANE INDYWIDUALNIE
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CENNIK
DODATKÓW WESELNYCH

WINIETKI

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

- minimalna liczba winietek 40szt. Przy mniejszej liczbie cena winietki może wzrosnąć

- winietki o rozmiarze ok. 50mmx90mm (minus margines)

- stojąca wizytówka o ukladzie poziomym wydrukowana na papierze o wysokiej gramaturze 

fakturyzowanym lub nie

- koszt personalizacji jest już wliczony w cenę winietki (wypisanie nazwisk gości weselnych)

- winietki poziome ze wszelkimi dodatkami np. wstążka są wyceniane indywidualnie                            

MAŁE KARTECZKI / WIZYTÓWKI NA STÓŁ WESELNY Z NAZWISKAMI TWOICH GOŚCI

WINIETKI W FORMIE WIZYTÓWKI  (POZIOME)

1,50 zł
za sztukę

- minimalna liczba winietek 40szt. Przy mniejszej liczbie cena winietki może wzrosnąć

- winietki o rozmiarze ok. 90mmx50mm

-stojąca wizytówka o ukladzie pionowym wydrukowana na papierze o wysokiej gramaturze 

fakturyzowanym lub nie

- koszt personalizacji jest już wliczony w cenę winietki (wypisanie nazwisk gości weselnych)

- winietki pionowe ze wszelkimi dodatkami np. wstążka są wyceniane indywidualnie

WINIETKI W FORMIE WIZYTÓWKI  (PIONOWE)

1,50 zł
za sztukę

3- sztukę minimalna liczba winietek 40szt. Przy mniejszej liczbie cena winietki może wzrosnąć

- winietka okrągła wraz z drucikiem do wbijania np. w mu�nki to: 2,50 zł za sztukę

- winietki okrągłe o średnicy ok. 63 mm wydrukowana na papierze

o wysokiej gramaturze fakturyzowanym lub nie

- koszt personalizacji jest już wliczony w cenę winietki (wypisanie nazwisk gości weselnych)

WINIETKI OKRĄGŁE WKLADANE NP. MIĘDZY RADEŁKA WIDELCA

1,50 zł
za sztukę

4- minimalna liczba winietek 40szt. Przy mniejszej liczbie cena winietki może wzrosnąć                  

- w cenie drucik do wbijania np. w mu�nki 

- winietki o rozmiarze ok. 75mmx75mm

- winietki prostokątne lub kwadratowe wydrukowane na papierze o wysokiej gramaturze fotogra-

ficznym, fakturyzowanym lub nie  

- koszt personalizacji jest już wliczony w cenę winietki (wypisanie nazwisk gości weselnych)

WINIETKI KWADRATOWE, PROSTOKATNE FOTO

2,50 zł
za sztukę

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
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+ 0,50zł - 2,00 zł
za sztukę

WSZELKIE DODATKI
ZE ZŁOCENIEM LUB BIAŁYM DRUKIEM
WYCENIANE INDYWIDUALNIE
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CENNIK
DODATKÓW WESELNYCH

ZAWIESZKI

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

-minimalna liczba zawieszek 34 szt.

- cena zawiera dratwę , wstążkę, personalizację lub napisanie wierszyka 

- zawieszka okrągła o średnicy ok. 63 mm wydrukowana na papierze o wysokiej gramaturze 

fakturyzowanym lub nie

Z MOŻLIOWŚCIĄ MOCOWANIA NA PRZEDMIOTACH NP. BUTEKA ALKOHOLU

ZAWIESZKI NA WÓDKĘ ORAZ INNE ALKOHOLE OKRĄGŁE NAKŁADANE NA 
SZYJKĘ BUTELKI JEDNOSTRONNE

1,50 zł
za sztukę

-minimalna liczba zawieszek 34szt. 

- zawieszka o wymiarach ok. 50mmx80mm

- cena zawiera dratwę, wstążkę, personalizację lub napisania wierszyka 

- zawieszka prostokątna wydrukowana na papierze o wysokiej gramaturze, fakturyzowanym lub nie

ZAWIESZKI NA WÓDKĘ ORAZ INNE ALKOHOLE PROSTOKĄTNE NAKŁADANE NA 
SZYJKĘ BUTELKI JEDNOSTRONNE

1,50 zł
za sztukę

3-minimalna liczba zawieszek 40szt. Przy mniejszej liczbie cena zawieszki może wzrosnąć

- zawieszka o rozmiarach ok. 2 razy 50mmx80mm

- cena zawiera personalizację oraz napisanie wierszyka 

- zawieszka prostokątna wydrukowana na papierze o wysokiej gramaturze fotograficznym lub nie 

- zawieszka pasuje na butelki od wina i niektóre od wódki (np. na Pana Tadeusza - nie pasuje)

- wielkość otworu ok.30mm 

ZAWIESZKI NA WÓDKĘ ORAZ INNE ALKOHOLE DWUSTRONNE PROSTOKĄTNE 
FOTO NAKŁADANE BEZPOŚREDNIO NA SZYJKĘ BUTELKI

2,50 zł
za sztukę

4-minimalna liczba karteczek 40szt. Przy mniejszej liczbie cena karteczki może wzrosnąć

- cena zawiera dratwę, wstążkę, personalizację lub napisanie wierszyka 

- zawieszka o rozmiarach ok. 50mmx80mm

- zawieszka prostokątna, kwadratowa wydrukowana na papierze o wysokiej gramaturze fakturyzo-

wanym lub nie                 

- służą do umocowania do prezentów np. czekoladek (prezenciki dla gości nie są wliczone w cenę)

ZAWIESZKI Z PODZIĘKOWANIEM DLA GOŚCI JEDNOSTRONNE

* MOŻLIWY WYDRUK DWUSTRONNY ZAWIESZEK JEDNOSTRONNYCH +50GR/SZT.

2,50 zł
za sztukę

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
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+ 0,50zł - 2,00 zł
za sztukę

WSZELKIE DODATKI
ZE ZŁOCENIEM LUB BIAŁYM DRUKIEM
WYCENIANE INDYWIDUALNIE
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CENNIK
DODATKÓW WESELNYCH

MENU

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

- minimalna liczba menu 12 sztuk, przy mniejsze liczbie cena menu może wzrosnąć

- menu (złożone) o wymiarach ok. 10cmx21cm 

- menu weselne zadrukowane obustronnie, wydrukowane na papierze o wysokiej gramaturze

- cena menu zawiera również personalizację

- w przypadku dołączenia wstążki lub dratwy do przepasania menu cena może wzrosnąć

SPIS POTRAW I NAPOJÓW NA PRZYJĘCIU WESELNYM

MENU WESELNE SKŁADANE NA PÓŁ LUB NA DWA LUB KLEJONE I STOJĄCE

7,00 zł
za sztukę

BANERY
WYDRUK WIELKOFORMATOWY NP. WASZE ZDJĘCIE 

- minimalna liczba menu 40 sztuk, przy mniejsze liczbie cena menu może wzrosnąć

- menu o wymiarach     ok. 10cmx21cm

- menu wydrukowane jednostronnie na papierze o wysokiej gramaturze

- cena menu zawiera również personalizację

- w przypadku dołączenia wstążki lub dratwy do przepasania menu cena

jest naliczna już indywidualnie  

MENU WESELNE W FORMIE BROSZURY DLA KAŻDEGO GOŚCI 

4,00 zł
za sztukę

1- baner o rozmiarze ok. 1,4mx1,4m, drukowany na specjalnym materiale wodoodpornym

- baner posiada koluszka do mocowania

- baner może zawierać dowolną grafikę lub tekst,  projekt w cenie.

BANER DO POWIESZENIA NA ŚCIANIE LUB NA WEJŚCIU

nie dostępny

2- baner w rozmiarze ok. wys. 2m x szer. 1m, drukowany na specjalnym materiale wodoodpornym

- baner posiada stelaż na którym można go postawić oraz etui ochronne

- baner może zawierać dowolną grafikę lub tekst, projekt w cenie.

BANER STOJĄCY 

300 zł
za sztukę

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
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+ 0,50zł - 2,00 zł
za sztukę

WSZELKIE DODATKI
ZE ZŁOCENIEM LUB BIAŁYM DRUKIEM
WYCENIANE INDYWIDUALNIE
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TABLICZKI NA STOŁY

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

- minimalna liczba tabliczek 8 sztuk róznego rodzaju np. „stół wiejski”, „stół alkoholowy”, „keep 

calm”

- format tabliczek ok. 150mm x 100m, 

- tabliczki drukowane obustronnie, wydrukowane na papierze o wysokiej gramaturze fakturyzowa-

nym lub nie

- tabliczki do umieszczenia w  stojącej ramce (cena nie zawiera ramki)

NUMERY STOŁÓW, KARTECZKI Z WAŻNYMI INFORMACJAMI NA STOŁY WESELNE I NIE TYLKO

TABLICZKI WKŁADNE DO RAMEK

7,00zł
za sztukę

KSIĘGI GOŚCI
SYMPATYCZNA FORMA ZAPAMIĘTANIA WSZYSTKICH GOŚCI WESELNYCH W DNIU WESELA

- minimalna liczba zamówień 8 sztuk róznego rodzaju np. „stół wiejski”, „stół alkoholowy”, „keep 

calm”

- format tabliczek ok. 150mm x 100m, 

- tabliczkie drukowane obustronnie, wydrukowane na papierze o wysokiej gramaturze fakturyzo-

wanym lub nie

-tabliczki posiadają papierowy wspornik do stabilizacji

TABLICZKI SKŁADANE W FORMIE „DASZKA”

8,00zł
za sztukę

1- album o twardych oprawach na spirali lub wstążce

- format albumu ok. 15cm x 20cm, 

- zawiera 20 kart czyli 40 stron ( co w zupełności wystarczy na wesele do ok. 100 osób)

- album może posiadać dowolna grafikę na okładce albumu

- BAZĄ ALBUMU SĄ BIAŁE LUB CZARNE KARTY

KSIĘGA GOŚCI W FORMIE ALBUMU

80,00zł
za sztukę

2-plakat jednostronnie drukowany do odciskania lini papilarnych lub podpisów gości

- cena zawiera instrukcję obsługi, w przypadku księgi gości do odciskania linii papialrnych w cenę 

wliczone są 3 tusze wybierane losowo oraz kartka testowa do próbnych odcisków palców

-plakat wysyłany jest w tubie, cena nie zawiera ramki w której należy umieścić plakat

- standardowy format plakatu A2. Dodatkowy Format A1: 130zł

KSIĘGA GOŚCI W FORMIE PLAKATU

80,00 zł
za sztukę

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
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- gotowa tabliczka wraz ze stojącą ramką plastikową 15,00 zł / za sztukę

STÓŁ
ALKO
HOLO

WY 2
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DODATKÓW WESELNYCH

NAKLEJKI

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

- minimalna liczba naklejek 30 sztuk. Przy mniejszej liczbie cena naklejki może wzrosnąć 

- naklejka drukowana jednostronnie na papierze samoprzylepnym

- standardowy format naklejki ok. 60mmx100mm (można zwiększyć lub zmiejszyć format,

wyceniane indywidualnie do zamówienia)

- cena zawiera personalizację, napisanie wierszyka czy umieszczenie grafiki

CIEKAWE WYDRUKI NA PAPAIERZE SAMOPRZYLEPNYM 

NAKLEJKI NA ALKOHOL (WINO, WÓDKĘ LUB INNE WYROBY %)

2,50 zł
za sztukę

- minimalna liczba naklejek 30 sztuk. Przy mniejszej liczbie cena naklejki może wzrosnąć

- naklejka drukowana jednostronnie na papierze samoprzylenym,

- format naklejki standardowy ok. 60mmx80mm wizytówka (można zwiększyć lub zmiejszyć 

format wycena indywidualna do zamówiania)

- cena zawiera personalizację, napisanie wierszyka czy umieszczenie grafiki

NAKLEJKI NA CIASTO WESELNE

2,50 zł
za sztukę

3- minimalna liczba naklejek 20 sztuk. Przy mniejszej liczbie cena naklejek może wzrosnąć

- naklejka w dowolną grafiką lub tekstem np. do naklejenia na podziękowania dla gości weselnych

- naklejka drukowana jednostronnie na papierze samoprzylepnym, 

- format naklejki standardowy 60mmx80mm wizytówka (można zwiekszyć lub zmiejszyć format 

wycena indywidualnie do zamówienia)

NAKLEJKI NA SPECJANE ŻYCZENIE

3,00 zł
za sztukę

4- wycena jest liczona indywidualnie

- maksymalny format A1

- naklejka z dowolną grafiką lub tekstem np. strzałki, naklejki na drzwi itp.

- naklejka drukowana jednostronnie na papierze samoprzylepnym, 

NAKLEJKI NA ŚCIANĘ, DRZWI, STRZAŁKI, DUŻY FORMAT

wycena
indywidualna

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
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+ 0,50zł - 2,00 zł
za sztukę

WSZELKIE DODATKI
ZE ZŁOCENIEM LUB BIAŁYM DRUKIEM
WYCENIANE INDYWIDUALNIE
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GADŻETY

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

-w śmiesznym komplecie znajdują sie min. wąsy, usta, 
- komplet zawiera 10 sztuk śmieszych rekwizytów
- rekwizyty wydrukowane jednostronnie na grubym papierze zamontowane na drewnianym 
patyczku 
- tabliczki mogą zawierać personalizowane teksty

CIEKAWE DODATKI KTÓRE POZWOLĄ MIŁO ZASKOCZYĆ TWOICH GOŚCI WESELNYCH 

W FORMIE OBRAZU LUB ZDJĘCIA

ŚMIESZNE REKWIZYTY NA PATYKU 

40 zł
za komplet

-minimalna liczba słowniczków 12 sztuk, przy mniejsze liczbie cena menu może wzrosnąć

- słowniczki (złożone na raz) o wymiarach ok. 5cmx10,5cm 

- słowniczki zadrukowane obustronnie, wydrukowane na papierze o wysokiej gramaturze

- cena słowniczka zawiera również personalizację

- w przypadku dołączenia wstążki lub dratwy do przepasania słowniczka cena może wzrosnąć

SŁOWNICZKI  NP. POLSKO-FRANCUSKIE NAJPOPULARNIEJSZYCH ZWROTÓW

3,00 zł
za sztukę

3-rozmiar 100cm x 50cm

- przygotowana z twardego materiału

- dowolne informacje zawarte na karcie - pełna personalizacja

DUŻA KARTA INSTAGRAM /  FACEBOOK / TWITTER DO ZDJĘĆ Z HASHTAGAMI

150,00 zł
za sztukę

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

1- ZDJĘCIE w formie wydruku dopasowanego do ramy

- możliwość naniesienia napisów na zdjęciu itp.

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW LUB ŚWIADKÓW W FORMIE OBRAZU

50,00zł-140zł
za sztukę

1 2 3

WYDRUK PODZIĘKOWAŃ

fb

#wesele #love
#kasiaadam
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WIĘKSZY FORMAT

najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne

- max 12 numerów stołów, przy większej liczbie cena zestawu wzrasta
- standardowy format plakatu A2
- personalizacja planu stołów oraz numerów jest już w cenie
- plan wydrukowany jednostronnie na papierze białym
- numery stołów w formie „daszka” z nadrukiem dwustronnym
- plan wysyłany jest w tubie  
- plan można umieścić w ramie, na lustrze, kartonie, sztaludze - cena nie obejmuję tych dodatków
- plan stołów w formacie A1: 140zl

DUŻE GADŻETY ŚLUBNE KTÓRE ZASKOCZĄ MIŁO TWOICH GOŚCI 

PLAN STOŁÓW - GRATIS NUMERY NA STOŁY

100 zł
za sztukę

- plakat jednostronnie drukowany z dowolnym teksem lub grafiką np.  „Witamy gości weselnych”

- naklejka na ścianę - np. duża strzałka.

- w standardowym formacie A2

- plakat wysyłany jest w tubie, 

- plakat można umieścić w ramie, na staludze, lustrze czy tablicy- cena nie obejmuje dodatków

DUŻE WYDRUKI NA SPECJANE ŻYCZENIE

70 zł
za sztukę

3- maksymalna liczba znaków 15. Przy większej liczbie znaków wyceniamy indywidualnie

-cena zawiera tabliczki z daną grafika lub tekstem np. „KASIA & PAWEŁ”,”WIEJSKI STÓŁ”

oraz wstążkę na której są umocowane litery

- rozmiar litery ok. A5, kolor wstążki dopasowany do całości zamówienia 

- napis można zawiesić nad Młodą Parą czy umocować przy Stole Wiejskim

NAPIS DUŻY Z LITER NA WSTĄŻCE

80 zł
za sztukę

4- litery wykonanane ze styroduru, pomalowane farbą (kolor dopasowany do całości zamówienia)

- wyskokość jednej litery ok.19cm

- litery można umieścić na stole np. Młodej Pary

- cena za 3 znaki np. „M&M” 

- wszystkie inne dodatki 3D do dekaracji np. duże serce na ścianę - wyceniane indywidualnie

TRÓJWYMIAROWE INICJAŁY MŁODEJ PARY 3D

110zł
za sztukę

5 - format w typowym formacie tablic rejestracyjnych (istnieje możliwość zmiany formatu  do 

nietypowego modelu samochodu) 

- tablice są wydrukowane na matowej powierzchni i naklejone na sztywne tworzywo PCV

- cena zawiera personalizację, dowolną grafikę lub tekst 

TABLICE REJESTRACYJNE

70 zł
za komplet

WWW.NAJLEPSZEZAPROSZENIA.PL
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
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najlepszezaproszenia.pl
projektujemy zaproszenia i dodatki ślubne
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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

+ 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

DODATKOWO
PRZESYŁKA

GRATIS
DODATKOWO
PRZESYŁKA

GRATIS

KWOTA ZAMÓWIENIA
1600 zł <

KWOTA ZAMÓWIENIA
1200zł - 1600zł

KWOTA ZAMÓWIENIA
900zł - 1200zł


