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Co decyduje o atrakcyjności zaproszeń ślubnych?
Zaproszenia ślubne są jedną z pierwszych rzeczy, którymi interesują się przyszłe pary młode. Jak więc wybierać
zaproszenia i na co zwracać w nich uwagę?

Zaproszenia ślubne - ważna część przygotowań
Zaproszenia ślubne to podstawowy element papeterii ślubnej, który jednocześnie stanowi jedną z istotniejszych
części przygotowań do ślubu. To właśnie zaproszenia są swego rodzaju wizytówką całej uroczystości i jednocześnie
bardzo często stanowią punkt wyjścia do ustalania kolorystyki wystroju kościoła oraz sali weselnej. Dobierając
zaproszenia pod kątem kolorystyki i klimatu w jakim będzie odbywał się ślub i wesele jest bardzo częstą praktyką,
której towarzyszy również zakup pozostałych produktów papeterii ślubnej, pełniących, poza swoją główną rolą,
funkcję efektownego zdobienia sali weselnej.
Skoro zaproszenia są aż tak istotną częścią ślubu i wesela, wydaje się być oczywistym, że powinny one zostać
zakupione w przemyślany i traﬁony sposób. Na przyszłych nowożeńców czekają jednak pewne niespodziewane
opcje, warianty, a nawet niemiłe niespodzianki, towarzyszące doborowi najodpowiedniejszej papeterii, które mogą
na wstępie zniechęcać i czynić ten etap przygotowań niemiłym. Właśnie w celu umożliwienia Wam uniknięcia
błądzenia w przeróżnych ofertach zaproszeniowych, postanowiliśmy przygotować dla Was mały poradnik, którego
lektura otworzy Wam oczy na pewne kwestie i pozwoli na sprawne poruszanie się w nich oraz uzbroi Was w wiedzę,
dzięki której łatwo i przyjemnie zamówicie swoje upragnione, wymarzone zaproszenia ślubne.

Najistotniejsze wyznaczniki dobrych zaproszeń ślubnych
Jeśli mieliście już możliwość zaznajamiania się z dostępnymi ofertami na zaproszenia, to z pewnością zdajecie sobie
sprawę z tego, że jest ich całe mnóstwo, a wybranie czegoś odpowiedniego dla siebie wcale nie musi być sprawą
łatwą. Tak jak niemożliwym jest wskazanie Wam jednego słusznego wzoru zaproszeń, który mógłby traﬁać w gusta
wszystkich czytających ten artykuł, tak można doradzić Wam na co powinniście zwracać największą uwagę.

Jakość wykonania i elegancki wygląd
Jednym z najistotniejszych czynników, który wpływa na atrakcyjność zaproszeń ślubnych, jest jakość ich
wykonania. Jest to, co wcale nie musi wydawać się takie oczywiste, cecha nadrzędna nad wyglądem, czy też
projektem graﬁcznym. Cóż z tego, że Wasze zaproszenia będą miały ładne, zgrabne graﬁki, pięknie dobrane fonty
oraz kolorystykę, jeśli ich wykonanie i dobór papierów będzie mizerny? Przy takim niefortunnym zestawieniu,
wybrane zaproszenia z pewnością nie spełnią Waszych oczekiwań, a w skrajnych przypadkach może nawet okazać
się, że będzie Wam wstyd je komukolwiek wręczać. Co więc pomoże Wam dobrze wybrać?
Bardzo istotnym jest, abyście zwracali uwagę na oferty bardziej znanych, polecanych i cieszących się dobrymi
opiniami ﬁrm, których produkty mają znacznie większą szansę być takimi o jakich marzycie. Dobrym przykładem
uczciwej i rzetelnej ﬁrmy, której zaufało już sporo osób, jest ﬁrma Comfore, oferująca bardzo eleganckie i
oryginalne zaproszenia ślubne, cieszące się nienaganną opinią. Wspomnianą stronę możecie potraktować jako
dobry przykład tego, w jaki sposób zaproszenia powinny być prezentowane oraz z jaką dbałością o szczegóły
można podejść do całego procesu ich wykonania.
Z roku na rok pojawiają się nowe strony, które umożliwiają zakup zaproszeń, lecz ich jakość nie jest w żaden
sposób potwierdzona, więc decydując się na zakupy właśnie u nich, podejmujecie swego rodzaju ryzyko.
Nieuczciwym byłoby jednak skreślanie nowych, przedsiębiorczych osób, z racji samego faktu ich braku historii. Jak
jednak nie dać się na tym "przejechać" - na wszystko są pewne sposoby!
Poniższa lista rzecz, na które powinniście zwracać uwagę oraz możliwości jakie przed Wami stoją, powinna okazać
się pomocna w trakcie podejmowania dalszych decyzji zakupowych:
jeśli to możliwe, zamów próbki interesujących Cię zaproszeń
Próbki czasami wysyłane są za darmo, a czasami odpłatnie, lecz wydanie kilku złoty za pewność, że dane
zaproszenia spełniają Wasze oczekiwania wydaje się nie być zbyt wielkim kosztem

staraj się wybierać oferty, w których prezentowane są zdjęcia gotowych zaproszeń w dobrej jakości, a nie
same ich wizualizacje
Jeśli na stronie znajdują się dobrej jakości zdjęcia, na których widać wszelkie szczegóły, to oferta staje się
znacznie bardziej wiarygodna niż taka, na której znajdują się same obrazy wygenerowane z programów
graﬁcznych
zwróć uwagę jakiego rodzaju papier używany jest w produkcji zaproszeń
Jeśli w specyﬁkacji danego zaproszenia określone są papiery, które posłużyły do wykonania danego
zaproszenia, to z pewnością oferta taka będzie bardziej wiarygodna i warta zainteresowania, niż taka, która
pozbawiana jest specyﬁkacji
dowiedz się w jaki sposób zaproszenia są drukowane
Aby mieć pewność wysokiej jakości i trwałości druku unikajcie zaproszeń drukowanych tak zwanymi
"plujkami", bo i takie oferty się niestety zdarzają. Zaproszenia wykonywane na prostych, domowych
drukarkach nie dają odpowiedniej jakości druku na papierach ozdobnych i jednocześnie nadruki takie nie są
trwałe. Aby mieć pewność, że druk będzie trwały, jeśli posiadacie próbkę, przejedzcie wilgotnym palcem po
druku - jeśli się nie rozmazuje to jest dobrze ;)
Powyższe czynniki mają niewątpliwie ogromny wpływ na jakość i elegancki wygląd zaproszeń ślubnych i warto
zwracać na nie uwagę.

Personalizacja zaproszeń ślubnych
Niezmiernie istotnym aspektem dobrych zaproszeń ślubnych jest, to czy możecie w nich dowolnie zmieniać treść
oraz, czy zaproszenia wypełniane są na podstawie listy gości. Warto zadbać o to żeby każde zaproszenia było
personalizowane i kierowane do konkretnej osoby. Wybierając zaproszenia zwróćcie uwagę na to, czy usługa
personalizacji jest objęta widniejąca na stronie ceną, czy też podlega dodatkowej opłacie. Niestety często zdarza
się, że ﬁrmy chcą przyciągnąć do siebie klientów, kusząc ich niskimi cenami, które nie mają związku z faktycznymi,
końcowymi kosztami.

Papier i dodatki
Chcąc kupić wyjątkowe i eleganckie zaproszenia ślubne, starajcie się również zwracać uwagę na to z jakich
materiałów są one wykonywane. Ślub to wspaniała okazja do wykorzystania zupełnie niespotykanych na co dzień
papierów ozdobnych, które podkreślają wyjątkowość planowanej przez Was uroczystości. Przed zakupem zaproszeń
dowiedzcie się z jakich papierów oraz dodatków są one wykonywane i raczej starajcie się wybierać takie, które
będą podkreślały ważność Waszego dnia.
Wszystkie powyższe informacje i wskazówki powinny okazać się dla Was pomocne w trakcie wybierania swoich
zaproszeń. Jeśli będziecie trzymać się powyższych porad, to z pewnością uda Wam się nabyć przepiękne,
wymarzone zaproszenia, które należycie będą reprezentowały Wasz ślub i wprowadzały w jego szczegóły
zapraszanych gości.
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