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מחירון עיצוב הזמנה אישי ועיצוב הזמנה מתוך הקטלוג באתר
כולל חבילות מיתוג

עיצוב הזמנה אישי

עיצוב הזמנה מתוך הקטלוג

עיצוב הזמנה לפי טעמכם האישי  -בניית הזמנה ואיור של אלמנטים הקשורים אליכם
או שהייתם רוצים שיופיעו בהזמנה .בהשראת תחביבים ,איך הכרתם ,בעל חיים משותף,
מקום החתונה ועוד רעיונות וקונספטים שעולים על רוחכם.
ההזמנה לא חייבת להיות בסגנון של צבעי המים אלא גם כל דבר שראיתם בכל מקום
אחר ויכול לתת נקודת השראה להזמנה שלכם.
עיצוב אישי מתאים לזוגות שיודעים מראש את הקונספט הרצוי ויש בידיהם את
ההשראות הנדרשות.

בחירת הזמנה מתוך האתר -בקטגוריה "חנות ,מומלץ להשתמש באופציית הסינון.
ניתן לשנות את המלל ו/או לשלב אלמנטים מסויימים מהזמנה אחרת מתוך הקטלוג
הקיים ו/או השמטת אלמנטים ו/או הוספת משפט.
שילוב בין  2הזמנות  -המחיר יקבע לפי ההזמנה היקרה יותר אשר מהווה את הבסיס
לעיצוב כולו וכאמור ניתן להוסיף אלמנטים מסויימים מהזמנה אחרת מהקטלוג.
ניתן להוסיף להזמנה איור חדש ומקורי במחיר  180-250 -ש“ח )תלוי באיור המבוקש(

המחירים )עבור עיצוב הזמנה בלבד מתוך הקטלוג*( רשומים
בחנות באתר ומשתנים מעיצוב לעיצוב.

מחיר לעיצוב הזמנה*₪750 :
זמן עבודה :עד שבוע וחצי  -שבועיים מהעברת התשלום

לקטלוג וחנות ההזמנות באתר לחצו כאן

חבילת מיתוג בעיצוב אישי

חבילת מיתוג בעיצוב קיים

החבילה כוללת
עיצוב הזמנה אישי  4 +פריטים מיתוג נוספים כגון:
פתקיות הושבה ,מספרי שולחן ,מסגרת מגנט ,תפריט וכד' )מה שתרצו(

החבילה כוללת
עיצוב הזמנה קיימת מהאתר  4 +פריטים מיתוג נוספים כגון:
פתקיות הושבה ,מספרי שולחן ,מסגרת מגנט ,תפריט וכד' )מה שתרצו(

מחיר חבילת מיתוג+הזמנה₪850 :

מחיר חבילת מיתוג+הזמנה₪1,250 :

תוכלו לשלב כל הזמנה מתוך הקטלוג בחבילת המיתוג.
ההזמנה מהווה בסיס לחבילת המיתוג.

תוספת עבור כל פריט מיתוג נוסף₪ 180 :

תוספת עבור כל פריט מיתוג נוסף₪ 180 :

לכל הזמנה שתבחרו ניתן להתאים למסך סמארטפון בתוספת מחיר ₪250

*המחירים מתייחסים לעיצוב הזמנה בלבד ואינם כוללים הדפסה | המחירים אינם כוללים מע״מ

בסיום התהליך תוכלו לבחור האם להדפיס את ההזמנות דרכי או באופן עצמאי .אם בחרתם באופן עצמאי תקבלו לאימייל קובץ להדפסה  +הנחיות הדפסה מפורטות.
במידה ובחרתם בשירות הדפסה דרכי ,יש לשלוח אליי באימייל גודל הזמנה+כמות הזמנות.
תהליך עיצוב ההזמנה נעשה דרך האימייל מראשיתו ועד שליחת הקבצים הסופיים המיועדים לדפוס.

