
Formularz służy spersonalizowaniu zakupionego wzoru. 
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:

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 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

Wpisz tekst

Numer zamówienia i nazwisko:Numer zamówienia i nazwisko:



Imiona ,data:

Np.cytat lub Pobieramy się! 

W imionach proszę użyć pe

Imię
Imię

w imieniu R
i własnym z rado

Sz. P. ...........................

na swój Ślub, który
13 czerwca 2018 rok
w Katedrze Św. Dom

Po uroczystości Zaślubin
na przyjęcie weselne

w restauracji „Ark

Bardzo prosimy o potwierdzenie p
Imię  606 505 123       

PAPIER

ŚRODEK/ TREŚĆ
Poniżej spersonalizuj

TREŚĆ STAN

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

Na froncie zaproszenia możesz spersonalizować nagłówek według swoich potrzeb lub 
skorzystać z proponowanych przez nas tekstów. 

Gładki Matowy
Polecamy

Skóra Prążek

Na froncie zaproszenia możesz spersonalizować nagłówek 
łnych danych imię i nazwisko

 1
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odziców 
ścią zapraszają
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 odbędzie się dnia 
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 zapraszamy serdecznie
, które odbędzie się 
adia” w Trzcianie.

rzybycia do dnia 31.06.2018 roku 
    Imię  524 856 123

  ZAPROSZENIA
esz treść zaproszenia.

DARDOWA



Inspiracja 1

Inspiracja 4

Inspiracja 2

Inspiracja 5

Inspiracja 3

Inspiracja 6

Imię 1
Imię 2

w imieniu Rodziców 
i własnym z radością zapraszają

Sz. P. ...............................................................

na swój Ślub, który odbędzie się dnia 
13 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00 
w Katedrze Św. Dominika w Sosnowcu.

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecz-
nie na przyjęcie weselne, które odbędzie się  w 
restauracji „Arkadia” w Trzcianie.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 
dnia 31.06.2018 roku 
Imię  606 505 123           
Imię  524 856 123

Pobieramy się !

Imię 1 i Imię 2

Uroczystość odbędzie się 28 sierpnia 2018 roku 
o godzinie 18.00 w Kościele w Pruszkowie.

Z radością zapraszamy 

Sz. P. .......................................... Narzeczeni wraz z 
Rodzicami

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecz-
nie na przyjęcie weselne, które odbędzie się  w 
restauracji „Arkadia” w Trzcianie.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 
dnia 31.06.2018 roku 
Imię  606 505 123           Imię  524 856 123

Zakochani i świadomi, 
że ich miłość to nie wiatr, 
mają zaszczyt zawiadomić, 
że chcą razem iść przez świat.

Imię 1 i Imię 2

serdecznie zapraszają 

Sz.P. ........................................... 

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się 19 
września 2013 roku o godzinie 14.00 w kościele 
św. Jakuba w Poznaniu.

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecz-
nie na przyjęcie weselne, które odbędzie się  w 
restauracji „Arkadia” w Trzcianie.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 
dnia 31.06.2018 roku 
Imię  606 505 123           Imię  524 856 123

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku, 
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku, kapkę 
dla tradycji, tyci dla reklamy, oświadczamy 
wszystkim, że się pobieramy!!!

Imię 1 Imię 2

w imieniu Rodziców 
i własnym z radością zapraszają

Sz. P. ...............................................................

na swój Ślub, który odbędzie się dnia 
13 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00 
w Katedrze Św. Dominika w Sosnowcu.

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecz-
nie na przyjęcie weselne, które odbędzie się  w 
restauracji „Arkadia” w Trzcianie.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 
dnia 31.06.2018 roku 
Imię  606 505 123    Imię  524 856 123

Imię 1
Imię 2

pragną połączyć swe losy 
węzłem małżeńskiej przysięgi 
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa 
w kościele św Wita w Gdańsku dnia 15 maja 
2013 roku o godzinie 14.00

Wraz z rodzicami serdecznie zapraszają 
Sz. P. ..........................................

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecz-
nie na przyjęcie weselne, które odbędzie się  w 
restauracji „Arkadia” w Trzcianie.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 
dnia 31.06.2018 roku 
Imię  606 505 123           
Imię  524 856 123

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym 
się czyni, iż pięknym uczuciem miłości połączeni, 
ślubować sobie będą miłość, wierność i uczci-
wość małżeńską

Imię 1 Imię 2

Tak więc zapraszamy
w imieniu własnym i rodziców

Sz. P. ...............................................................

na Ślub, który odbędzie się dnia 
13 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00 
w Katedrze Św. Dominika w Sosnowcu.

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecz-
nie na przyjęcie weselne, które odbędzie się  w 
restauracji „Arkadia” w Trzcianie.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 
dnia 31.06.2018 roku 
Imię  606 505 123    Imię  524 856 123

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 zaproszenia. Proszę mieć na uwadze wielkość zaproszenia i ilość miejsca na treść zaproszenia.



Cytat 1

Cytat 4

Cytat 7

Cytat 2

Cytat 5

Cytat 8

Cytat 3

Cytat 6

Cytat 9

Oto jest miłość. 
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje 
się, że czekali na siebie cale życie. 
O’ Cangaceiro

Ten Pan i ta Pani są na siebie skazani.
J. Sztaudynger 

Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, 
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. 
Jan Paweł II

Kochać, to nie znaczy 
patrzeć na siebie nawzajem, 
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.
A. de Saint Exupery

Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć
te miłość w ręce
i przenieść ja przez cale życie.
A. Bekannte 

Nie obiecuję Ci wiele... Bo tyle co prawie nic... 
Najwyżej wiosenną zieleń... I pogodne dni... 
Najwyżej uśmiech na twarzy... I dłoń w potrze-
bie... Nie obiecuję Ci wiele... Bo tylko po prostu 
siebie... (B. Leśmian)

Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie, 
nie można ani zobaczyć ani dotknąć. 
Trzeba je poczuć sercem. H. Keller

Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie,
nie można ani zobaczyć ani dotknąć.
Trzeba je poczuć sercem.
H. Keller

Nowi ludzie... 
dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, 
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje. 
K. Wojtyla

Wprowadź cytat, który zostanie dodany do treści zaproszenia lub na zakupioną dodatkową wkładkę/i.

CYTAT



Tekst dodatkowy 1

Tekst dodatkowy 4

Tekst dodatkowy 7

Tekst dodatkowy 2

Tekst dodatkowy 5

Tekst dodatkowy 8

Tekst dodatkowy 3

Tekst dodatkowy 6

Tekst dodatkowy 9

Prezenty są ślubu miłym dodatkiem, 
ale nie zawsze trafnym wydatkiem. 
Sponsorów szukamy naszego mieszkania, 
Więc problem prezentów jest do rozwiązania. 
Mile widzianym i bardzo gustownym, 
Będzie bilecik ze znakiem wodnym.

Kwiatki choć piękne szybko przekwitają, 
dzieci z Domu Dziecka smutne minki mają. 
My zamiast kwiatków serdecznie prosimy 
o mały suvenir by zmienić ich miny.

Goście drodzy, Goście mili, 
radość byście nam sprawili, 
konwenanse odrzucili, 
dali spokój z kwieciem w dłoni 
i przynieśli wino włoskie lub też z Chile, 
by umilić wspólne chwile.

Pragnąc przełamać tradycje stare, 
By nie mieć na przykład żelazek parę, 
I zaoszczędzić przemiłym gościom 
Łamania głowy nad pomysłów mnogością, 
podpowiadamy: 
Mile widzianym i bardzo gustownym, 
Będzie bilecik ze znakiem wodnym.

Kwiaty szybko wysychają, 
a zabawki radość dają. 
Wielu dzieciom ich brakuje, 
więc kto nam je podaruje, 
uśmiech malcom sprawi, 
gdy bez kwiatka się pojawi.

Pieniądze szczęścia nie dają, 
lecz dom urządzić pozwalają. 
Dlatego prosimy kochani Goście: 
prezenty w kopertach przynoście.

Na wesele przybywajcie 
o prezenty się nie martwcie, 
By nie składać ich na stercie 
niechaj zmieszczą się w kopercie.

Jeśli to nie kłopot dla Was Goście Mili, 
prosimy byście zamiast kwiatów 
wino nam sprawili.

Bardzo chcemy wszystkich prosić, 
by nam kwiatów nie przynosić. 
Stąd wiadomość ku publice, 
chcemy z winem mieć piwnice. 
Niekoniecznie z winnic sławnych, 
za to pełne win wytrawnych, 
wina włoskie, bądź też z Chile, 
co zapewnią miłe chwile.

TEKST DODATKOWY

Poniżej możesz wprowadzić tekst dodatkowy, który zostanie wpisany do treści zaproszenia. Jeżeli nie zamówiłeś dodatkowej 
wkładki to treść o prezentach, potwierdzeniu przybycia możemy umieścić w treści zaproszenia. 

Wypełnij pole poniżej.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



W

PERSONALZIACJA ZAPROSZEŃ
Wypełnij tylko wtedy, gdy zakupiłeś zaproszenia z opcją personalizacji gości. Personalizacja: TAK

Wpisz kolor
prowadź listę gości na zaproszenia:

Lista gości powinna być odmieniona tak, 
aby pasowała do treści zaproszenia.

Przykład: 
Sz. P. Janinę i Tomasza Kowalskich 
Sz. P. Katarzynę i Mariusza Nowak 
Sz. P. Martę Banat z osobą towarzyszącą 
Sz. P. Wiktorię i Jana Mazur z dziećmi 
Ks. Janusza Twardowskiego

Jeżeli chcesz aby przedrostek Sz. P. znalazł się na zapro-
szeniu wprowadź go do listy.

Personalizację wprowadzaj jedno pod drugim.



Liczba kopert z personalizacją

Wprowadź listę gości na koperty:

Liczba kopert bez personalziacji

Ilość zgodna z zamówieniem

Lista do personalizacji kopert powinna być w formie 
podstawowej.

Przykład: 
Sz. P. Janina i Tomasz Kowalscy 
Sz. P. Katarzyna i Mariusz Nowak 
Sz. P. Marta Banat z osobą towarzyszącą 
Sz. P. Wiktoria i Jan Mazur z dziećmi
 Ks. Janusz Twardowski

Jeżeli chcesz aby przedrostek Sz. P. znalazł się na koper-
cie wprowadź go do listy.

Personalizację wprowadzaj jedno pod drugim.

Puste koperty

Do każdej koperty otrzymasz zaklejkę, którą możesz 
zakleić skrzydełko koperty lub ozdobić jako znaczek.

PERSONALIZACJA KOPERT
Wypełnij tylko wtedy, gdy zakupiłeś zaproszenia z opcją personalizacji gości. Personalizacja: TAK

Wpisz kolor



Liczba zaproszeń z personalizacją

Wprowadź listę gości na zaproszenia:

Liczba zaproszeń bez personalziacji

Ilość zgodna z zamówieniem

Lista gości powinna być odmieniona tak, 
aby pasowała do treści zaproszenia.

Przykład: 
Sz. P. Janinę i Tomasza Kowalskich 
Sz. P. Katarzynę i Mariusza Nowak 
Sz. P. Martę Banat z osobą towarzyszącą 
Sz. P. Wiktorię i Jana Mazur z dziećmi 
Ks. Janusza Twardowskiego

Jeżeli chcesz aby przedrostek Sz. P. znalazł się na zapro-
szeniu wprowadź go do listy.

Personalizację wprowadzaj jedno pod drugim.

Zaproszenia te będą wykropkowane do samodzielnego wpisania.

PERSONALZIACJA ZAPROSZEŃ
Wypełnij tylko wtedy, gdy zakupiłeś zaproszenia z opcją personalizacji gości. Personalizacja: TAK



Liczba kopert z personalizacją

Wprowadź listę gości na koperty:

Liczba kopert bez personalziacji

Ilość zgodna z zamówieniem

Lista do personalizacji kopert powinna być w formie 
podstawowej.

Przykład: 
Sz. P. Janina i Tomasz Kowalscy 
Sz. P. Katarzyna i Mariusz Nowak 
Sz. P. Marta Banat z osobą towarzyszącą 
Sz. P. Wiktoria i Jan Mazur z dziećmi
 Ks. Janusz Twardowski

Jeżeli chcesz aby przedrostek Sz. P. znalazł się na koper-
cie wprowadź go do listy.

Personalizację wprowadzaj jedno pod drugim.

Puste koperty

Do każdej koperty otrzymasz zaklejkę, którą możesz 
zakleić skrzydełko koperty lub ozdobić jako znaczek.

PERSONALIZACJA KOPERT
Wypełnij tylko wtedy, gdy zakupiłeś zaproszenia z opcją personalizacji gości. Personalizacja: TAK



Wypełnione dane należy zapisać. 
Wypełnione dane należy zapisać wpisując w tytule nr. zamówienia i nazwisko.

Z menu programu wybierz  PLIK  >> Zapisz
Kliknij CTRL + S

Przy zamknięciu programu kliknij TAK, aby zapisać wypełnione dane. 
Sprawdź czy dane zostały zapisane i wyślij je do nas.

INFORMACJE DODATKOWE

ZAPIS DANYCH

                                                                                    Wpisz swoje uwagi do zamówienia. 
Jeśli przy zaproszeniu wybrałeś kopertę płatną (Eco z naklejką) a chcesz otrzymać kolorową , podaj wybrany kolor.
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