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5materiais necessários:

. envelopes

. papel de cor

. cola em spray

. fotografias

5orçamento:

. envelopes - a partir de 0.20€/ud.

. papel de cor - a partir de 9€, pack com 20 folhas

. cola em spray - 13,49€

. fotografias - 0.37€/ud

5fornecedores:

. envelopes -  papelarias ou Inapa (www.papel.online.pt)

. papel de cor -  papelarias ou Inapa (www.papel.online.pt)

. cola em spray - papelarias de qualidade ou Staples (www.staples.pt)

. fotografias - Fnac ou outro serviço à escolha

5sugestões:

Esta semana, resolvemos sugerir convites, utilizando os recursos 
apresentados na Newsletter nº11.

Fomos ao banco de imagem (www.sxc.hu), fizemos uma busca usando 
termos como wedding, wedding ring e love e encontrámos esta 
imagem, com qualidade para impressão e de utilização livre, bem 
bonita e cheia de amor.

Nada mais simples! Impressão fotográfica no seu fotógrafo à escolha, 
uma fonte elegante, uns bons envelopes e uma cuidadosa escolha de 
cores.

Para personalizar um pouco mais, pode forrar o interior dos envelopes, 
como já sugerimos numa edição anterior, ou usar padrões para a cinta 
exterior.

Simples, barato, elegante e bastante profissional, não lhe parece?

n.15

Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, convites fotográficos!



Pagine 2 convites e 4 cintas por folha A4, deixando visíveis as linhas de 
corte. Escolhemos um tom cinza para o texto do convite, e preto para o 
papl rosa da cinta. 

Num programa de tratamento de imagem, abra a imagem, acerte as 
dimensões e coloque o texto. Usámos as fontes Bodoni para o texto e a 
Linotype Zap Fino Ornaments para o coração. 
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n.15

Pegue no seu ficheiro .jpg e imprima a quantidade de fotografias 
necessárias. Com cola de spray, cubra o verso das fotografias. Não se 
esqueça de proteger a superfície de trabalho e seguir as instruções!

Cole os cartões com o texto, acertando os cantinhos e se necessário, 
apare com um x-acto.

Para terminar, coloque em envelopes e cinte. Para colar a cinta, use fita 
cola dupla, de modo a não se ver.

Pode forrar os envelopes, para um toque mais requintado.
Voilá...!


