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Link do produktu: https://fotokubek.eu/kubek-ceramiczny-w-stulu-retro-z-nadrukiem-p-4316.html

Kubek ceramiczny w stylu retro z
nadrukiem czarnym środek
Cena

18,99 zł

Czas wysyłki

4 dni

Średnica

8cm

Wyskość

8 cm

Pojemność

240 ml

Opis produktu
Kubek ceramiczny z nadrukiem stylizowany na kubek retro emaliowany. Kubek z czarnym wnętrzem.
Na kubku można nadrukować dowolną grafikę, zdjęcie lub tekst.
W cenie kubka jest przygotowanie prostego projektu oraz jego nadruk na kubku.
Powierzchnia nadruku: 17cm X 5 cm ( 300DPI)
Zdjęcie, grafikę, tekst przesyłają Państwo mailem lub załączając podczas składania zamówienia, ja zapewniam
fotokubek zgodny z nazwą produktu w tytule oferty.
Kolory, barwa, nasycenie mogą nieznacznie różnić się od przysłanych zdjęć, zdjęcie na kubku może być
ciemniejsze niż przesłane zdjęcie.
W Poniżej kilka ważnych informacji, zastosowanie się do nich przyspieszy realizację zamówienia:
1. Po dokonaniu zakupu proszę wysłać:
-zdjęcia / grafikę
- na każdym kubku jest możliwość dodania dowolnego tekstu dlatego proszę o ewentualne jego podanie, np
:"Dla Kochanej Babci"
- dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia zdjęć w ramce (wzory na kubki)
- jeżeli wysyłają Państwo więcej zdjęć i wskazują, które zdjęcie ma się znajdować na jakim kubku, proszę o
posługiwanie się nazwami zdjęć, np. ola.jpg na kubku z ramką nr 11 lub samo zdjęcie D1234.jpg
- na zamówienie mogę zdjęcia wykadrować (przyciąć) tak, aby dopasować do powierzchni nadruku na kubku,
- Przykładowa instrukcja zamówienia kubków:
zamówienie na 2 kubki,
1 kubek - zdjęcia 1.jpg, 2.jpg, tekst " Dla Kochanej Basi"
proszę o umieszczenie tekstu między zdjęciami.
2 kubek - zdjęcia 3.jpg, 4.jpg, ramka nr 23
2. Po wykonaniu projektu przesyłam go do akceptacji.
3. Proszę o akceptację odpowiadając na otrzymany mail.
4. Po otrzymaniu akceptacji przygotowuję i wysyłam kubek.

Zdjęcie (zdjęcia) można również umieścić w jednej z ramek znajdujących się poniżej.
Można dodać lub zmienić napis na ramce.
Zobacz pozostałe ramki do kubków
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