CENNIK ALBUMÓW
1. ALBUMY Z KARTAMI Z BRYSTOLU

To albumy przeznaczone do wklejenia większej liczby zdjęć, których w
zależności od formatu mogą pomieścić nawet około 160-200.
Przygotowane na modłę klasyczną, z 20 gładkimi kartami z czarnego
lub kremowego brystolu Canson (180g/m2), przekładanymi kalką.
Okładka jest w pełni personalizowana i dostosowywana kolorystyką,
stylem, charakterem i szczegółami dekoracji do ustaleń z Klientem.
Oprócz przygotowania kart i okładki w cenie albumu, jest również:
 ozdabianie kart stemplowanym lub malowanym motywem,
 zamontowanie wiązania lub innego zamykania albumu,
 przygotowanie napisu na okładce,
 umieszczenie dedykacji lub życzeń na wewnętrznej stronie
okładki,
 przygotowanie (na wewnętrznej stronie okładki) kieszonki na
płytę ze zdjęciami lub dodatkowe papierowe pamiątki jak bilety
lub nadmiarowe zdjęcia.
Cena albumu zależy od wybranego formatu i tak:
FORMAT*
CENA
15x15
120 PLN
15x20
150 PLN
21x21
180 PLN
21x28
200 PLN
25x25
240 PLN
28x28
250 PLN

*Formaty podane w tabeli dotyczą wymiaru okładki. Kartki wewnątrz mogą być w każdym
wymiarze o kilka milimetrów krótsze.









Opcje dodatkowo płatne:
przygotowanie i ozdobienie tekturowego pudełka na
przechowywanie albumu i dodatkowych pamiątek (20-50 PLN w
zależności od formatu)
zapakowanie albumu na prezent (10 PLN),
wysyłka albumu kurierem (20 PLN),
ekspresowa realizacja w 2-3 dni robocze (kwota do ustalenia w
zależności od naszego obłożenia pracą i liczby nocy, które
będziemy musiały zarwać, żeby zrealizować zamówienie),
selekcja zdjęć, przygotowanie kolaży**,
wywołanie zdjęć**,
wklejenie i dodatkowe ozdobienie zdjęć**.

**Cena za powyższe usługi dla standardowych zamówień waha się
w granicach 10-40% ceny zamówionego albumu i jest ustalana
indywidualnie po nadesłaniu pełnego materiału zdjęciowego. Przy
mniej standardowych zamówieniach ceny za usługi dodatkowe ustalamy
indywidualnie.
Uwaga: Nie poprawiamy, nie podciągamy, nie kadrujemy zdjęć
(z wyjątkiem przygotowania kolaży). Za treść i jakość dostarczonego
materiału foto odpowiada Klient.






Indywidualnie ustalamy ceny dla albumów:
z nieozdabianymi kartami,
z kartami bez kalek,
z kartami w kolorze innym niż czarny lub kremowy,
niestandardowym formacie,
z dodatkowymi kartami, przekładkami, schowkami.

Jest możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart. Minimum
logistyczne to 10 kart, maksimum- 25.
Koszt jednej karty w danym formacie to:
FORMAT*
15x15
15x20
21x21
21x28
25x25
28x28

CENA
3 PLN
4 PLN
4,5 PLN
5 PLN
6 PLN
6,5 PLN

*Formaty podane w tabeli dotyczą wymiaru okładki. Kartki wewnątrz mogą być w każdym
wymiarze o kilka milimetrów krótsze.

Czas oczekiwania na tego typu album wynosi 5-10 dni roboczych w
zależności od naszego obłożenia zamówieniami.

2. ALBUMY W CAŁOŚCI OZDABIANE

To albumy przygotowane dla umieszczenia mniejszej liczby, starannie
wyselekcjonowanych zdjęć, a także dodatkowych zapisków i pamiątek,
które można ukryć w specjalnie przygotowanych zakładkach i schowkach.
Są tworzone na bazie sztywnej, dwustronnie ozdabianej beermaty, a do
ich przygotowania oprócz papierów do scrapbookingu używamy także
naklejek, papierowych taśm i tekturowych dodatków. Wszystkie karty są
w pełni personalizowane i dostosowywana kolorystyką, stylem,
charakterem i szczegółami dekoracji do ustaleń z Klientem.
W albumie tym wyceniamy jedną kartę. Minimalnie, wraz z okładką,
może ich być 6, maksymalnie -11.
Cena karty zależy od wybranego formatu i tak:
FORMAT*
CENA
15x15
20 PLN
15x20
25 PLN
21x21
30 PLN
21x30
35 PLN
25x25
40 PLN
30x30
45 PLN

Dla kart w niestandardowym formacie cenę ustalamy indywidualnie.








Opcje dodatkowo płatne:
przygotowanie i ozdobienie tekturowego pudełka na
przechowywanie albumu oraz dodatkowych pamiątek (20-50 PLN
w zależności od formatu),
zapakowanie albumu na prezent (10 PLN),
wysyłka albumu kurierem (20 PLN),
ekspresowa realizacja w mniej niż tydzień (kwota do ustalenia w
zależności od naszego obłożenia pracą i liczby nocy, które
będziemy musiały zarwać, żeby zrealizować zamówienie),
selekcja zdjęć, przygotowanie kolaży**,
wywołanie zdjęć**,
wklejenie i dodatkowe ozdobienie zdjęć**.

**Cena za powyższe usługi dla standardowych zamówień waha się
w granicach 10-40% ceny zamówionego albumu i jest ustalana
indywidualnie po nadesłaniu pełnego materiału zdjęciowego. Przy
mniej standardowych zamówieniach ceny za usługi dodatkowe ustalamy
indywidualnie.
Uwaga: Nie poprawiamy, nie podciągamy, nie kadrujemy zdjęć
(z wyjątkiem przygotowania kolaży). Za treść i jakość dostarczonego
materiału foto odpowiada Klient.
Czas oczekiwania na tego typu album wynosi 2-3 tygodnie w
zależności od naszego obłożenia zamówieniami.

3. KSIĘGI GOŚCI

To charakterystyczne albumy przeznaczone na zebranie pamiątkowych
wpisów i życzeń od gości.
Standardowo w środku mają 20 białych lub kremowych kart papieru
wizytówkowego (240g/m2) z wydrukowanymi linijkami oraz imionami
i datą uroczystości w stopce i nagłówku. Okładka jest w pełni
personalizowana i dostosowywana kolorystyką, stylem, charakterem i
szczegółami dekoracji do ustaleń z Klientem.
Oprócz przygotowania kart i okładki w cenie albumu, jest również:
 ozdabianie kart na wpisy gości stemplowanym lub malowanym
motywem,
 przygotowanie pierwszej karty w albumie a’la kartka z kalendarza,
 przygotowanie drugiej karty z powitaniem i instrukcją wypełniania
księgi,
 zamontowanie wiązania lub innego zamykania albumu,
 przygotowanie napisu na okładce,
 przygotowanie i zredagowanie tekstu z lukami do uzupełnienia
przez gości,***
 personalizacja ozdobnego motywu w księdze z lukami.***
Cena albumu zależy od wybranego formatu i tak:
FORMAT*
CENA
21x21
180 PLN
21X28
200 PLN
pionowy 21x28***
250 PLN

***Dotyczy księgi gości w opcji z tekstem z lukami do uzupełnienia przez gości.
Ta księga występuje tylko w formacie 21x28, pionowym, w środku 25 kart na
wpisy gości.

Czas oczekiwania na tego księgę gosci wynosi 5-10 dni roboczych w
zależności od naszego obłożenia zamówieniami.

Nasze przykładowe realizacje można obejrzeć na stronie
internetowej WWW.RUPIECIARNIA.COM.PL
w zakładce „PORTFOLIO-SCRAPBOOKING”.
Uwaga: Wszystkie prace tworzone w naszej pracowni są wykonywane w całości ręcznie (oczywiście nie
mówimy tutaj o drukowaniu napisów lub czerpaniu papieru) z dbałością o szczegóły i w miarę naszych
możliwości z uwzględnieniem wszelkich wymagań naszych Klientów. Ponieważ przed przystąpieniem do
pracy nie przedstawiamy żadnych projektów ani wizualizacji, składając zamówienie bierzecie Państwo
pod uwagę „ryzyko”, że to, co otrzymacie, może odbiegać od tego, co sobie w szczegółach
wyobrażaliście, zwłaszcza, jeśli te wyobrażenia nie zostały nam dokładnie przedstawione.
Cennik obowiązuje od dnia 1.10.2015.

