
 

 

Formularz zamówienia  www.bella-arte.pl 

 
Przesyłając do nas formularz w tytule wiadomości e-mail prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego. 
 

Prosimy o poprawne wypełnienie formularza i wpisywanie informacji w kratki poniżej punktów. 
Usprawni nam to pracę, co przyczyni się na szybszą realizację zamówienia. 

 

1. Zaznacz rodzaj zamówienia, wpisując x w odpowiednim polu: 
                          Chcę zamówić płatną próbkę zaproszeń (łącznie może być maksymalnie 5 sztuk próbek zaproszeń, NIE SPRZEDAJEMY PRÓBEK DODATKÓW) 

                          Chcę złożyć nowe zamówienie 

                          Moje wcześniejsze zamówienie zostało już zrealizowane, chcę zamówić dodatkowe zaproszenia 
                            (poniżej 25 szt. dopłata 29 zł) 
 
 
2. Dane zamawiającego: (Imię i nazwisko) 

 
 
3. Dane do wysyłki:    
 

                      Imię i nazwisko    

 Adres dostawy zamo wienia  
   (ulica, kod pocztowy, miasto) 

 

                                 E-mail*    

                              Telefon    
       
                * e-mail, z kto rego wysyłane jest zamo wienie. Proszę sprawdzic  jego poprawnos c . 

 
4. Cała nazwa zaproszenia: (pełna nazwa wzoru z indeksem)  np.  Fiorella 04/FI/Mk - koronka fioletowa 

 

 
5. Kolor tasiemki satynowej: (pełna nazwa)   np. tasiemka elegancki róż 

       Wzornik tasiemek satynowych - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 

 
 
6. Kolor bazy zaproszenia: (biały lub kremowy) 

 
 

7. Kolor papieru tłoczenia: - PUNKT DOTYCZY tylko wzoro w Fiorella 11/FI/Mtł  np. ciemny beż matowy 
       Wzory koloro w papieru tłoczenia - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 

 
 
8. Numer wybranej czcionki: - PUNKT NIE DOTYCZY PRO BEK  
       Wzory czcionek - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 

 
 
9. Tekst ZAPROSZENIA na ślub i wesele: - PUNKT NIE DOTYCZY PRÓBEK 
       Przykładowe teksty  - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 
Wybierz przykładową treść lub wpisz własną. Korzystając z treści przykładowych pamiętaj o odpowiednim zredagowaniu - UZUPEŁNIENIU JEJ SWOIMI DANYMI.  
W treści używaj dużych i małych liter, tak jak występują w zdaniu, nie stosuj wyłącznie dużych liter, bez względu na wybraną czcionkę.  
PROSIMY O PRZESŁANIE PEŁNEGO, OSTATECZNEGO, SPRAWDZONEGO MILION RAZY TEKSTU z wklejonymi poprawnie już Państwa danymi oraz 
sprawdzonymi kropkami, przecinkami itp. , gdyż później każda poprawka wydłuża czas realizacji :) 
W tej rubryce można również wpisać cytat, wierszyk zamiast kwiatów/prezentów. 
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10. Tekst ZAPROSZENIA/ZAWIADOMIENIA  tylko na ślub: - PUNKT NIE DOTYCZY PRÓBEK 
       Przykładowe teksty  - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 
Wybierz przykładową treść lub wpisz własną. Korzystając z treści przykładowych pamiętaj o odpowiednim zredagowaniu - UZUPEŁNIENIU JEJ SWOIMI DANYMI.  
W treści używaj dużych i małych liter, tak jak występują w zdaniu, nie stosuj wyłącznie dużych liter, bez względu na wybraną czcionkę.  
PROSIMY O PRZESŁANIE PEŁNEGO, OSTATECZNEGO, SPRAWDZONEGO MILION RAZY TEKSTU z wklejonymi poprawnie już Państwa danymi  
oraz sprawdzonymi kropkami, przecinkami itp. , gdyż później każda poprawka wydłuża czas realizacji :)  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
11. Jeżeli potrzebujesz też zaproszeń na ślub i wesele z INNĄ TREŚCIĄ niż tekst główny zaproszenia np. dla rodziców, 
świadków, księdza, w innym języku itp. można zamówić dodatkowy projekt składu tekstu -koszt 15zł / projekt 
Pamiętaj o odpowiednim zredagowaniu - uzupełnieniu tekstu swoimi danymi. - PUNKT NIE DOTYCZY PRÓBEK 
W treści używaj dużych i małych liter, tak jak występują w zdaniu, nie stosuj wyłącznie dużych liter, bez względu na wybraną czcionkę.  
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12. Jeśli zaproszenia/zawiadomienia mają być z personalizacją gości, to koniecznie proszę to napisać w polu poniżej, 
 a listą gości należy przesłać w osobnym pliku koniecznie podpisując listę swoim imieniem i nazwiskiem. - PUNKT NIE DOTYCZY 

PRÓBEK 
 

np: 78 zaproszeń z personalizacją gości + 12 zaproszeń wykropkowanych 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosimy: 
- NIE NUMEROWAĆ listy gości,  
- Gości wpisywać w oddzielnych linijkach (jedna linijka to jedno zaproszenie),  
- nie stawiać przecinków między linijkami, 
- Gości napisać z zachowaniem wielkich i małych liter np.:    
 
Sz. P. Annę i Tadeusza Kowalskich 
Sz. P. Małgorzatę Nowak z osobą towarzyszącą 
ciocię Karolinę Kowalską 
ks. Tadeusza Rafalskiego 
itd. .... 
 
  (listy gości pisane tylko KAPITALIKAMI (dużymi literami) NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE) 
- zachować POLSKIE znaki - litery (ą, ę, ł itd.) oraz małe i wielkie litery, 
- jeśli przed zapraszanymi gośćmi ma być użyty skrót Sz.P. to prosimy go koniecznie wpisać, w przeciwnym razie skrót ten zostanie pominięty! 
Nie dopisujemy za klientów na liście gości Sz.P. 
- W przypadku nazwisk z symbolami -NIE POLSKIMI- np.: ü, ũ, ő, š itp. proszę mi zaznaczyć takie osoby i mi o tym napisać, gdyż nie każda czcionka posiada takie 
symbole i MOŻE ICH NIE UWZGLĘDNIĆ, wtedy też nie zostaną wydrukowane.  
 
NIE POPRAWIAMY LISTY GOŚCI więc jeśli zostanie ona błędnie dosłana - tak też zostanie użyta. NIE PONOSIMY odpowiedzialności za BŁĘDY i FORMĘ dosłania listy. 
 

Jeśli te informacje i zasady troszkę przerażają, zawsze można zamówić zaproszenia z wykropkowanym miejscem,  
dużo Narzeczonych woli takie rozwiązanie by zaproszenia miały charakter bardziej osobisty - z ręcznie wpisanymi gośćmi. 

Popularne też jest wpisanie jednolitego tekstu bez personalizacji gości wewnątrz zaproszenia,  
np.: Anna Kowalska i Jan Nowak mają zaszczyt zaprosić na swój ślub, który odbędzie się..... 

W przypadku braku listy gości zostawiamy miejsce na odręczne wpisanie - Sz.P. ….. 
 
 

13. Uwagi 

 

 
 

Radzimy, aby przed przesłaniem formularza zamówienia z listą gości i tekstem zaproszenia  
sprawdzić wszystko kilka razy. Dzięki temu przyśpieszy to realizację zamówienia. 

 

Dodatkowo przypominamy, że złożone zamówienie jest kompletne w momencie otrzymania odpowiednio  
wypełnionego formularza zamówienia przesłanego mailowo wraz z zakupem określonej liczby przedmiotów w naszym sklepie 

 jak i zaksięgowania ustalonej płatności na naszym koncie bankowym. 
 

Poczekaj na nasz kontakt - do 3 dni roboczych. 
Po otrzymaniu od Państwa poprawnie wypełnionego formularza przygotujemy projekt i odeślemy go mailem.  
Taki projekt należy uważnie sprawdzić pod kątem poprawności ortograficznej, stylistycznej i zgodności danych. 

 

Wysyłając do nas formularz zamówienia, jak i płatność za zamówienie automatycznie zgadzacie się Państwo  
na warunki realizacji zamówienia zawarte w Regulaminie firmy Bella-Arte www.bella-arte.pl 

 (szczególnie dotyczące akceptacji projektów, formy i terminów realizacji zamówienia). 
  

                                                                                                                            zespół Bella-Arte 
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