ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΩΝ
Η παραγγελία των προσκλητηρίων γίνετε σε δύο στάδια.
Α. Συμπλήρωση και αποστολή στοιχείων κειμένου (βήμα 3ο)
Β. Παραγγελία προιόντος (προσκλητηρίου) βήμα 4ο
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:
Βήμα 1ο Δείτε την εργαλειοθήκη ( κείμενο, γραμματοσειρά, σχέδια) .
Βήμα 2ο Επιλέξτε τις εκτυπώσεις που επιθυμείτε.
Βήμα 3ο Συμπληρώστε και αποστείλετε την Φόρμα παραγγελίας Προσκλητήριων. *
(Σημειώστε ότι όλοι οι κωδικοί συμπλήρωσης της φόρμας βρίσκονται στην εργαλειοθήκη).
Βήμα 4ο Στην καρτέλα του προϊόντος σημειώστε τα επιθυμητά συνολικά τεμάχια και ολοκληρώστε την παραγγελία σας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τα στοιχεία του κειμένου συμπληρώνονται πλήρως όπως εσείς επιθυμείτε. Υποχρεωτικά συμπληρώνετε τους κωδικούς κειμένου,
γραμματοσειράς και μελάνι ή τυπία Κειμένου που θα διαλέξετε από την εργαλειοθήκη.
Αν τα ονόματα των νεόνυμφων επιθυμείτε να είναι γραμμένα σε διαφορετική γραμματοσειρά από το υπόλοιπο κείμενο συμπληρώστε τον κωδικό
γραμματοσειράς ονομάτων.
Αν επιθυμείτε δικό σας κείμενο (εκτός εργαλειοθήκης), τότε σημειώστε στον Κωδικό κειμένου ΔΚ , και στείλτε μας το κείμενο με e-mail
ή σημειώστε το στις παρατηρήσεις της φόρμας.
ΤΡΑΠΕΖΙ
Στην περίπτωση που επιθυμείτε κάλεσμα σε τραπέζι πρέπει να επιλέξετε εάν η εκτύπωση θα γίνει:
•Στην κάρτα του προσκλητηρίου. (Χρέωση μιας εκτύπωση)
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μας αναφέρετε πόσα τεμάχια θέλετε με τραπέζι και πόσα χωρίς.
Προσοχή : Στο Βήμα 2 επιλέγετε μόνο μια εκτύπωση κειμένου.
•Σε ξεχωριστό καρτελάκι. (Χρέωση δύο εκτυπώσεων)
Προσοχή: Στο Βήμα 2 επιλέγετε εκτός από την εκτύπωση κειμένου και μια εκτύπωση τραπέζι.
Αν η εκτύπωση για το τραπέζι ή τη λίστα είναι στην πρόσκληση, συμπληρώστε όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

ΧΑΡΤΗΣ
Στην περίπτωση που επιθυμείτε εκτύπωση χάρτη πρέπει να επιλέξετε εάν η εκτύπωση θα γίνει:
•Στην ίδια κάρτα (δίπλα) με το κάλεσμα στο τραπέζι (Διάταξη Χ03)
Προσοχή: Στο Βήμα 2 επιλέγετε εκτός από την εκτύπωση κειμένου προσκλητηρίου και μια εκτύπωση χάρτη

•Σε ξεχωριστό καρτελάκι. (Διάταξη Χ01)
Προσοχή: Στο Βήμα 2 επιλέγετε εκτός από μία εκτύπωση κειμένου προσκλητηρίου και μια εκτύπωση χάρτη
Ο χάρτης αποστέλλεται με e-mail.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ
Τον κωδικό για το ευχαριστήριο καρτελάκι τον βρίσκετε στην περιγραφή του προσκλητηρίου.
*Πατώντας το κουμπί Αποστολή φόρμας η συμπληρωμένη φόρμα σας επισυνάπτεται σε ένα νέο μήνυμα.
Ενδέχεται σε κάποια προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να χρειαστεί να σώσετε την φόρμα σας (File>Save as)
και να την επισυνάψετε εσείς σε ένα νέο μήνυμα και να την αποστείλετε στην διεύθυνση invitations@an-agapas.gr.

