
Słoiczek Wspomnień

Księga Gości 

w celu zamówienia napisz do nas maila na biuro@kartkoland.pl .pl

,,Słoiczek wspomnień” jest świetną 
alternatywą dla tradycyjnej księgi gości. To 
niestandardowa forma uwiecznienia 
ciepłych słów od Weselników (życzeń, 
dobrych rad) do przeczytania w Waszą 
Pierwszą Rocznicę Ślubu ! 

Krótka forma sprawia, że Weselnicy chętnie 
angażują się w wypełnianie karteczek 
swoimi słowami, dzięki czemu słoiczek 
szybko zostaje wypełniony po brzegi.



Słoiczek 

Wspomnień

Wariant ze 

Sznurkiem

.pl

Zestaw w cenie 99 złotych zawiera:

• stylową karafkę zamykaną na korek 
(wysokość butelki 24 cm / średnica 10 cm)

• personalizowaną kartonową zawieszkę na 
sznurku z Waszym zabawnym fotomontażem,  z 
Waszymi imionami i datą ślubu /sznurek może 
być naturalny, złoty lub srebrny/

•   2 oddzielne kartonowe karty 
stojące połączone sznurkiem –
karty w formacie 14 na 27 cm 
(po zgięciu 14 na 15,5 cm)

•   80 ozdobionych grafiką 
karteczek formatu 9 na 9 cm 
(cienki papier ułatwiający 
zwijanie)

•   Czas realizacji do 5 dni roboczych

•   Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę produktu.

•   Możliwość wykonania projektu graficznego 
nawiązującego np. do stylu zaproszeń, w wymaganym 
kolorze, motywie.

w celu zamówienia napisz do nas maila
na biuro@kartkoland.pl 



.pl



Słoiczek 

Wspomnień

Wariant 

Rustykalny

.pl

Zestaw w cenie 99 złotych zawiera:

• stylową karafkę zamykaną na korek 
(wysokość butelki 24 cm / średnica 10 cm)

• personalizowaną tytułową kartonową 
zawieszkę na sznurku z Waszym zabawnym 
fotomontażem,  z Waszymi imionami i datą 
ślubu /sznurek może być naturalny, złoty lub 
srebrny/

•   kartonową kartę stojącą w 
formacie 15 na 27 cm (po zgięciu 
15 na 15,5 cm)

•   80 ozdobionych grafiką 
karteczek formatu 9 na 9 cm 
(cienki papier ułatwiający 
zwijanie)

•   Czas realizacji do 5 dni roboczych

•   Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę produktu.

•   Możliwość wykonania projektu graficznego 
nawiązującego np. do stylu zaproszeń, w wymaganym 
kolorze, motywie.

w celu zamówienia napisz do nas maila
na biuro@kartkoland.pl 



.pl



Słoiczek 

Wspomnień

Wersja XXL

.pl

Zestaw XXL zawiera:

• Słoik 2,3 ml zamykany drewnianym 
stylowym denkiem (wysokość butelki 25,5 cm/ 
średnica 15 cm)

• personalizowaną naklejkę z Waszym 
zabawnym fotomontażem,  z Waszymi 
imionami i datą ślubu  

•  2 oddzielne kartonowe karty 
stojące połączone sznurkiem –
karty w formacie 14 na 27 cm 
(po zgięciu 14 na 15,5 cm)

•  więcej niż 80 szt minikarteczek
ozdobionych grafiką karteczek 
formatu 9 na 9 cm (cienki papier 
ułatwiający zwijanie)

•   Czas realizacji do 5 dni roboczych

•   Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę produktu.

•   Możliwość wykonania projektu graficznego 
nawiązującego np. do stylu zaproszeń, w wymaganym 
kolorze, motywie.

Cena zestawu jest zależna od ilości minikarteczek

/ilości gości/ 

w celu zamówienia napisz do nas maila
na biuro@kartkoland.pl 



.pl


