
Przebieg realizacji zamówienia 
Zawieszki na alkohol weselny 

 
 
Witamy Państwa!  
Ten poradnik ma na celu ułatwienie Państwu przejścia przez cały proces zamawiania 
zawieszek weselnych.  
Poradnik jest bardzo szczegółowy i podzielony na etapy. Jeśli część z tych etapów już 
Państwo zrealizowali, to proponujemy przejść do interesującego Państwa fragmentu. 
 
 

I. Specyfikacja zawieszek. 
 

ZA.01.0.01 - zawieszka prostokątna  
o wymiarach: 5,5 x 7 cm: 

 

 

 
ZA.02.0.01 - zawieszka w kształcie rombu  

o wymiarach: 7 x 7 cm: 
 

 
 

 
wykonanie: ręcznie wykonane,  
gramatura papieru: 246 g/m2 (matowe), 215 g/m2 (srebrne metaliczne), 250g/m2 (kremowe metaliczne)  
faktura papieru:  
  - matowe: białe płótno, groszek lub linie papilarne, kremowe płótno,  
  - metaliczne: srebrny w fale jednostronny, srebrny gładki jednostronny, kremowy gładki dwustronny, 
kolor nadruku: obrazek w kolorze, tekst w czerni,  
rodzaj nadruku: jednostronny,  
obrazek: propozycja 38 obrazków, 
czcionka: propozycja 8 rodzajów, 
personalizacja: TAK- na zawieszce możliwość nadruku imion Młodej Pary i daty ślubu 
 
 

II.  Skrótowy przebieg realizacji całego zamówienia. 



II.1. Zamawianie zawieszek. 
Zamawianie zawieszek weselnych polega na przesłaniu wiadomości na nasz adres 

mailowy: sklep@zaproszeniaslub.pl zawierającej dane o wyborze poniższych parametrów: 
 

A. Wybór wierszyka na zawieszki: 
Przykładowe wiersze: http://zaproszeniaslub.pl/przyklad/wierszyki_alkohol.pdf  
 
Można również podać własny tekst wierszyka. 
W przypadku jeśli chcieliby Państwo kilka wierszyków na zawieszkach to obowiązujące 
minimum to 30 sztuk dla danego wierszyka lub obrazka (można zatem zakupić np. 30 sztuk z 
wierszem nr 16 i obrazkiem nr 23 + 40 sztuk z wierszem nr 18 i obrazkiem nr 38 + .... itd.). 

 
 

B. Wybór obrazka: 
Dostępne obrazki: http://zaproszeniaslub.pl/images/przyklad/obrazki_zawieszki.jpg  

 
 
 



C. Wybór koloru wstążeczki: 
Dostępne wstążki: http://zaproszeniaslub.pl/images/przyklad/wstazki9.jpg  
 

 
 
 

D. Wybór czcionki: 
Dostępne czcionki: http://zaproszeniaslub.pl/images/przyklad/czcionki.jpg  

 
 



E. Wybór faktury i koloru papieru: 
 

Papiery matowe: 

 
 
 
 

F. Przesłanie danych do zawieszek: imion Młodej Pary i daty ślubu (należy takie 
dane przesłać tylko wtedy, gdy chcą Państwo, aby zostały one nadrukowane,  
w przeciwnym wypadku na zawieszkach będzie tylko wierszyk) 

 

 
 



II.2. Graficzny projekt zawieszki. 
 
Po otrzymaniu od Państwa wszystkich niezbędnych, powyżej przedstawionych 

informacji przesyłamy na Państwa maila graficzny projekt zawieszki.  
 
Przykład projektu zawieszki z wierszykiem nr 12 obrazkiem nr Z5 i czcionką nr 9. 
 

 
 
 
 
Po przesłaniu projektu oczekujemy na Państwa sugestie co do wyglądu 

zawieszki (czy wszystkie parametry są zgodne z tymi podanymi przez Państwa, czy 
rozmieszczenie i wielkość obrazków lub czcionki jest odpowiednia, itp.). Jeśli nie 
mają Państwo zastrzeżeń prosimy o akceptację mailową projektu. Po zatwierdzeniu 
projektu nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w projekcie (np, tekście, imionach 
czy dacie ślubu). 

W momencie, gdy otrzymamy od Państwa mailową akceptację projektu oraz 
zostanie zaksięgowana wpłata na naszym koncie, przystępujemy do realizacji 
zamówienia. 

 
 



II.3. Realizacja zamówienia. 
Czas realizacji w przypadku zakupu samych zawieszek wynosi 3-5 dni 

roboczych. Jeśli zależy Państwu na ekspresowej realizacji, prosimy o przesłanie 
mailem powodu, dla którego mamy przyspieszyć realizację. 
 

 
II.4. Pakowanie i wysyłka. 

Gdy zamówienie jest zrealizowane następuje jego pakowanie i wysyłka. 
Wszystkie przesyłki są pakowne tego samego dnia co zakończenie realizacji  
i wysyłane w tym samym dniu wieczorem lub w dniu następnym w godzinach 
porannych. Po nadaniu paczki/ listu przesyłamy do Państwa mailową informację  
o dniu nadania oraz adresie na jaki przesyłka została nadana.  
 Ponieważ wszystkie przesyłki wysyłamy priorytetem to należy oczekiwać 
przesyłki na pierwszy lub drugi dzień od dnia nadania.  

Mogą się zdarzyć naprawdę sporadyczne przypadki zaginięcia paczki. Jeśli  
w ciągu tygodnia przesyłka do Państwa nie dotarła prosimy o kontakt z nami. 
Prześlemy wtedy numer nadania paczki, aby mogli Państwo sprawdzić, gdzie znajduje 
się przesyłka. Jeśli po 2 tygodniach od nadania nie otrzymają Państwo przesyłki, 
prosimy o taką informację. Wystąpimy wtedy z reklamacją do przewoźnika. Jeśli 
reklamacja zostanie uwzględniona, ponownie zrealizujemy Państwa zamówienie lub 
zwrócimy Państwu wartość całego zamówienia. 

 
 
II.5. Komentarz o produkcie i transakcji. 

Po otrzymaniu przez Państwa przesyłki oczekujemy na potwierdzenie jej 
otrzymania. Prosimy również o wystawienie opinii o tych zaproszeniach na naszym 
sklepie w polu "Napisz recenzję". Dzięki temu inni Klienci będą mogli poznać 
prawdziwą opinię na temat produktu. Z góry dziękujemy za każdą recenzję.  

 
 
To już koniec tego poradnika. Mamy nadzieję, że okaże się on dla Państwa przydatny przy 
dokonywaniu wyboru zakupu produktów na ślub i wesele.  
Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi produktami, takimi jak: 
- zaproszenia ślubne, 
- koperty do zaproszeń, 
- wkładki do zaproszeń, 
- winietki na stół weselny (pojedyncze i grupowe), 
- podziękowania dla rodziców lub świadków, 
- prezenty okolicznościowe. 
 
 
 
 

Pozdrawiamy serdecznie 
Zespół Jumika 

 
 

 
 


