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PO RO Č N E T ISK OVI N E
Da bo vajina poroka vajin najlepši dan, mora vse potekati gladko, vsi
elementi poroke pa naj zares odražajo VAJU, vajino ZGODBO in vajine
VREDNOTE. Tudi poročne tiskovine niso izjema. Poleg fotografij in
videoposnetkov (ter seveda vajinih spominov) bodo ravno te ohranjale
tako intimno kot dokumentarno vrednost teh spominov.
KAKŠEN JE POSTOPEK NAROČILA POROČNIH VABIL?

Najprej morata najti oblikovalca oz. oblikovalko s strokovnimi kompetencami
in srčno predanostjo. Pri Lepoti oblike bosta našla oboje, saj tukaj nastajajo vse
tiskovine z osebnim pristopom in dolgoletnimi izušnjami. Pomembno je najti
vajino osebno in posebno izhodišče, na katerega se naslonimo pri ustvarjanju in
na njem zgradimo celotno vizualno grafično podobo poroke. Primer: mlademu
paru, katerega vrednote so mirnost, narava, minimalizem in preprostost, rada pa
poslušata ambientalno glasbo, pripravimo osnutek, ki tudi vizualno poudarja njuno
skupno naravo. Izraz: vabilo natisnjeno na recikliranem papirju, preprosta, kot z
roko napisana pisava, fotografija narave; sedežni red natisnemo na kartončke in
jih zataknemo v podstavke, narezane iz vej ... Paru, ki je bolj sodobno usmerjen,
naredimo vabilo, ki odraža to; sofisticiranost, biserni papir, svilene trakove ... Skratka,
vabilo in ostale tiskovine vama bodo pisane na kožo.

KAJ SO SPREMLJEVALNE POROČNE TISKOVINE?

Poleg poročnih vabil je dandanes skoraj nujno imeti tudi nekaj spremeljevalnih tiskovin,
ki so oblikovane v enakem stilu in tako zaokrožijo celotno vizualno poročno podobo.
Digitalni tisk nam omogoča širok spekter tiskovin za sprejemljivo ceno. Tako k vabilom
lahko dobite tudi:
• poročni logotip, ki se ga oblikuje po želji,
• poročne zahvale z natisnjeno poročno fotografijo,
• knjigo svatovskih vtisov,
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dodatke k pogrinjku (obročki za prtiček, sedežni red, poročni jedilni list, lampijončki ipd.),
zemljevid poročnih lokacij,
plakate in usmerjevalne table,
poročno podobico,
nalepko za poročno vino,
embalažo za darilca (čokoladice, konfeti),
naprsne bedže,
in še kaj.

KOLIKO VABIL POTREBUJEVA?

Potrebno je skrbno prešteti povabljene posameznike, pare in družine. Kadar na istem
naslovu živi več družin, parov ali posameznikov, je potrebno vsakemu izročiti svoje vabilo.
V primeru, da nekatere vabita le na civilni poročni obred, druge pa tudi na pogostitev, je
potrebno to upoštevati pri naročilu. Priporočljivo je naročiti pet do deset rezervnih vabil.

ALI JE PO POROKI POVABLJENCEM OBVEZNO POSLATI ZAHVALE?

Pošiljanje ali osebno dostavljanje poročnih zahval je lepa gesta. S tem se ponovno
zahvalita, morda malce bolj osebno, da so prišli na poroko in z vama preživeli čudovit
dan, ki ga ne vidva, ne oni ne boste pozabili. In nenazadnje sta prejela njihovo darilo in
bodo veseli, da ste se jim zahvalili še na ta način. Zahvale je seveda potrebno poslati
vsem, ki so bili na poroko povabljeni in tudi, če niso bili prisotni. Zahvale je dobro
odposlati ali osebno dostaviti čimprej ali vsaj v roku dveh mesecev po poroki. Lahko jih
združimo tudi s poročnimi fotografijami.

KOLIKO ČASA PRED POROKO NAJ POVABLJENI DOBIJO VABILO?

Priporočljivo je, da na poroko vabita tri do štiri mesece pred velikim dogodkom, še posebej,
če je poroka napovedana v času poletnih dopustov. Izven tega obdobja je ta čas šest do
osem tednov.

KAKŠNO JE MINIMALNO NAROČILO VABIL IN KAKŠEN JE ROK IZVEDBE?
Možno je izdelati tudi samo eno vabilo, seveda pa to ni smiselno. Stroškovno najbolj
optimalna količina je od petnajst vabil naprej. Vabilo je možno narediti in natisniti tudi v
roku enega tedna, priporočljivo pa je, da se lotimo oblikovanja vsaj tri tedne pred rokom
za pošiljanje vabil, še posebej, če naj bo vabilo unikatno oblikovano.

KAKO JE S KUVERTAMI?
Kuverte so sestavni del vabil in zahval in so del ponudbe. Lahko so klasične ali unikatno
izdelane; odvisno od izvedbe in materiala vabila. Po večini je možno dobiti kuverte, stilsko
pripadajoče vabilom. Nanje je možen tisk naslovov, zelo lepo izgledajo tudi nalepke z
naslovi, ki so oblikovane v stilu vabila. Včasih se lahko zgodi, da zelo posebne kuverte niso
hitro dobavljive, kar je treba upoštevati pri roku izvedbe.

ALI LAHKO NAROČIVA RAZLIČICE VABIL?
Različice vabil so seveda možne; tako barvno kot jezikovno (na primer vabila za
posameznike, pare ali družine); možno je dobiti tudi vabila v drugem jeziku.

SO LAHKO POROČNA VABILA IN SPREMLJEVALNE TISKOVINE POVSEM
UNIKATNE IN KAKO JE S CENAMI?
Seveda. Cene za vabila so zelo različne; odvisne so od mnogo dejavnikov (količina, vrste
in število spremeljevalnih tiskovin, izbira papirja, dodatkov, kot so trakovi, vložni listi in
kuverte, format in število strani vabila ...), zato vam pred oblikovanjem in tiskom pripravim
individualno ponudbo za čim prijaznejšo ceno za vas. Serijska in preprosta vabila je možno
dobiti že za ceno 1,90 €/kos.

KAKO NAPISATI BESEDILO ZA POROČNO VABILO; LAHKO RAČUNAVA NA
VAŠO POMOČ?
Seveda. Z veseljem vam bom v pomoč pri sestavi besedila in tudi pri jezikovnem pregledu.
Vabilo praviloma vsebuje:
• imeni neveste in ženina,
• datum poroke,
• čas in lokacijo civilnega in cerkvenega obreda ter čas in lokacijo slavja,
• datum potrditve udeležbe in telefonsko številko za ta namen,
• nagovor vabila z vnaprejšnjo zahvalo za udeležbo na poroki,
• morebitno informacijo glede želja v zvezi z darili.
Dobro je dodati tudi svojo osebno noto, ki bo odražala že omenjeno izhodišče, na podlagi
katerega smo skupaj oblikovali vajino poročno vabilo.
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