




























A kollekció további darabjai:
ültetőkártya, menükártya, 
ültetési tábla, emlékkönyv, 
boroscímke, 3in1 poháralátét

Technikai paraméterek
»» 22 gra� kaváltozat
»» méret: 105×145 mm
»» thematical edition
»» ár: 345 Ft
»» öko-ár: kérd ajánlatunkat
»»  egyedi színű boríték, 

rendelés: 8000 Ft
»»  gyöngyházfényű papírra 

nyomtatva: 395 Ft
»»  fekete hátoldal 

nyomtatás felára: 30 Ft
»»  színes hátoldal nyomtatás 

felára: 80 Ft
»»  két rétegű kasírozott 

hátoldal felára: 80 Ft
»»  gyöngyházfényű 

kasírozott hátoldal 
felára: 130 Ft

PHOTO & TYPO MINI KOLLEKCIÓ
Különböző típusú fotós meghívókat folyamatosan készítünk egyedi megrendelések alapján, általában különböző 
méretekben, eltérő papírokra, sok különböző kivitelezési megoldásban, közülük sokat fel is teszünk a honlapunkra, 
hogy a már egyszer megtervezett típusok, mások számára is elérhetővé váljanak. Terveztünk azonban egy komp-
lett sorozatot olyan megoldásokkal, amelyek mindegyike egy jó fotóból és egy jól megtervezett tipográ� ára épül.

A teljes sorozatot a C/6-os képeslap méretben készítettük el, ebből álló és fekvő tájolású terveket is készí-
tettünk, egy kivételével mindegyiket egy 300 gr-os hófehér, matt felületű fotókartonra nyomtatjuk, egy lapos 
kivitelben, üres hátoldallal.

Különböző színvariációk tervezésének ezesetben nincs túl sok értelme, mivel a színeket jellemzően úgyis az 
adott fotók alapján választjuk ki, de, hogy jól látszódjon az ebben rejlő számtalan lehetőség, szinte mindegyik 
típusból, két különböző fotóval, eltérő színben készítettünk mintadarabokat, így összesen több mint ötven
típusból lehet válogatni.

A teljes borítékkínálatunkból nagyon sok különböző színű és papírból készült boríték választható, így biztosan 
bármilyen fotóhoz találunk színben hozzá illő borítékot.

Egy jó fotó, ötletes és látványos elrendezés, dizájnos tipográ� a: ebből áll egy remek meghívó.

Újdonság, hogy a meghívó több különböző újrahasznosított papírból készítve is rendelhető.

OPCIONÁLIS RENDELÉSI LEHETŐSÉG: 
• amennyiben nem találtok a kínálatunkban megfelelő színű borítékot, egyedi megrendelés keretében a teljes 

papírkínálatunkból választhattok és elkészítjük belőle a borítékot
• szeretnénk a választható papírok tekintetében is opciókat adni, ezért egyedi igény alapján, gyöngyházfényű 

papírra nyomtatva is el tudjuk készíteni a meghívót
• bár az összes tervet úgy készítettük, hogy minél több információ férjen rá, de ha szükséges, akkor a hátoldal 

is nyomtatható, akár további fotóval és/vagy színes grafi kával, vagy csak egy szín fekete szöveggel
• bár véleményünk szerint a 300 gr-os karton megfelelő vastagságú, egyedi megrendelés esetén szívesen 

elkészítjük két rétegből kasírozott változatban is
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