Zapakuj
Planner na Prezent

Nie lubisz pakować prezentów?
Nie martw się! Zapakujemy
planner na prezent za Ciebie!
Cieszymy się, że możemy Wam dostarczać
jeszcze więcej radości
i niezwykłych chwil podczas
odpakowywania prezentów!
Wkładamy całe serce w każdy detal
opakowania, by obdarowany poczuł się
naprawdę wyjątkowo!

Wyjątkowe opakowanie plannera sprawia, że
prezent jest iście magiczny, a wzruszenie Twoich
bliskich niezapomniane!

Chili gift

Czerwone pudełko przewiązane złotą kokardą to
klasyczne, kobiece połączenie!
Zapakuj Planner i podaruj go swojej kobiecie,
przyjaciółce lub mamie.

Black & red

Czarne pudełko w połączeniu z czerwoną
kokardą w białe grochy stanowi magiczną
całość! Klasyka przełamana nutką finezji :)

Elegant gift

Planner zapakowany w czarne pudełko
przewiązane czarną kokardą to idealny
prezent dla Twojego mężczyzny, przyjaciela
lub eleganckiej kobiety!

Pure suprise

Białe pudełeczko przewiązane złotą kokardą to
idealne rozwiązanie na zapakowanie
w prezencie Plannera Ślubnego!
Zrób przemiłą niespodziankę przyszłej
Pannie Młodej!

Chili gift
Czerwone pudełeczko
z kraciastą strukturą
przewiązane grubą, złotą
wstążka, stanowi klasyczną,
bardzo elegancką całość.

Twój Planner zostanie owinięty
eko papierem i rafią
z bilecikiem. Tak zapakowany
Planner otulony jest delikatną,
białą bibułką. Naklejka
“dla wyjątkowej osoby”
i karteczka ze złotym napisem
i złotymi wstawkami zamyka
całość pięknym akcentem.

Podaruj tak zapakowany
planner swojej kobiecie,
przyjaciółce lub mamie! Spraw
jej jeszzce więcej radości.
*Do wysyłanego prezentu nie
dołączamy paragonu, dostaniesz go
drogą elektroniczną :) Możesz wysłać
prezent bezpośrednio do adresata!

Black & red
Klasyczne, czarne pudełeczko,
z kraciastą strukturą,
przełamane lśniąca, czerwoną
wstążką w białe grochy, nadaje
magicznego efektu.

Twój Planner zostanie owinięty
eko papierem i rafią
z bilecikiem. Tak zapakowany
Planner otulony jest delikatną,
białą bibułką. Naklejka
“dla wyjątkowej osoby”
i karteczka ze złotym napisem
i złotymi wstawkami zamyka
całość pięknym akcentem.

Tak zapakowanym
prezentem zachwycony będzie
każdy, kto uwielbia elegancję
z niebanalnym zabarwieniem!
*Do wysyłanego prezentu nie
dołączamy paragonu, dostaniesz go
drogą elektroniczną :) Możesz wysłać
prezent bezpośrednio do adresata!

Elegant gift
Jeszcze więcej minimalizmu.
Czarne pudełeczko z kraciastą
strukturą przewiązane
jedwabną, czarną wstążką
zachwyci swoją prostotą.

Twój Planner zostanie owinięty
eko papierem i rafią
z bilecikiem. Tak zapakowany
Planner otulony jest delikatną,
białą bibułką. Naklejka
“dla wyjątkowej osoby”
i karteczka ze złotym napisem
i złotymi wstawkami zamyka
całość pięknym akcentem.

Twój mężczyzna lub przyjaciel
będzie oczarowany tak
zapakowanym plannerem.

*Do wysyłanego prezentu nie
dołączamy paragonu, dostaniesz go
drogą elektroniczną :) Możesz wysłać
prezent bezpośrednio do adresata!

Pure surprise
Nie może zabraknąć delikatnego,
romantycznego opakowania.
Białe, lśniące pudełeczko ze złotą
wstążką wprowadza
w wyjątkowy, ślubny klimat.

Twój Planner zostanie owinięty
eko papierem i rafią z bilecikiem.
Tak zapakowany Planner
otulony jest delikatną, białą
bibułką. Naklejka
“dla wyjątkowej osoby”
i karteczka ze złotym napisem
i złotymi wstawkami zamyka
całość pięknym akcentem.

Planner Ślubny w urokliwym
pudełeczku zachwyci każdą
Panne Młodą! Jej wzruszenie
będzie bezcenne!
*Do wysyłanego prezentu nie
dołączamy paragonu, dostaniesz go
drogą elektroniczną :) Możesz wysłać
prezent bezpośrednio do adresata!

Personalizowana
kartka
Dołącz do prezentu karteczkę
z Twoimi życzeniami!
Wzruszenie Twoich bliskich
jest bezcenne.

Kartka z życzeniami w złotej
kopercie to wspaniały pomysł
by dodać do prezentu coś
od siebie!

Co jeszcze powinieneś wiedzieć
o pakowaniu na prezent?

Ile kosztuje pakowanie na prezent?

Zapakowanie plannera na prezent kosztuje 19,99
zł. Jeśli chcesz sprawić swoim bliskim jeszcze
więcej radości możesz dołączyć do prezentu
spersonalizowaną kartkę, która kosztuje 3,99 zł.

Ile plannerów zmieści się w jednym
pudełeczku prezentowym?

Do jednego pudełeczka prezentowe zapakujemy
maksymalnie 2 plannery. Możesz do tego dorzucić
dodatki takie jak długopis, naklejki, to do list,
zakładkę do plannera lub listę zakupów :)

Jak zamówić pakowanie plannera na prezent?
Na stronie każdego plannera znajdziesz opcję
“zapakuj na prezent”. Możesz wybrać 4 różne
opcje pakowania. Jeśli chcesz, zaznacz check box
z personalizowaną kartką i wpisz swoje życzenia.

Czy wszystkie zamawiane produkty muszę
pakować na prezent?

Oczywiście, że nie. W formularzu zamówienia
znajdziesz pole z uwagami do zamówienia. Napisz,
które produkty chcesz zapakować na prezent, a
które mają być pakowane w standardowe
opakowania :)

Czy mogę wysłać prezent bezpośrednio
do obdarowanej osoby?

Jak najbardziej! W formularzu zamówień
podaj adres wysyłki do obdarowanej osoby.
Prezent trafi bezpośrednio do niej! Fakturę
imienną wyślemy na Twoją
skrzynkę pocztową :)

Jak długo trzeba czekać na realizację zamówienia?

Staramy się realizować zamówienia najszybciej
jak to możliwe. Planner zapakowany na prezent
zostanie wysłany w ciągu 1-2 dni roboczych.

Czy pudełka prezentowe są dobrze zabezpieczone
przed uszkodzeniem?

Każde pudełeczko zabezpieczone jest
dodatkowymi materiałami ochronnymi, dzięki
temu nie zniszczy się w transporcie.

Czy produkty zapakowane na prezent podlegają
możliwości zwrotu?

Oczywiście, że tak. Pamiętaj jednak, że zwrócić
można jedynie zapakowany produkt, nie pudełeczko prezentowe. Tym samym zostanie zwrócona
należność jedynie za sam produkt,
nie usługę pakowania na prezent.

Wyjątkow produkty
wymagają
pięknego opakowania!

make it easy

