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INVIART oferuje wyjątkowe zaproszenia personalizowane na chrzest i komunijne, wykonywane z niezwykle
eleganckich papierów. Cały asortyment, który znajduje się na naszej stronie, został specjalnie zaprojektowany
pod kątem chrztu i komunii tak, aby każdy mógł u nas odnaleźć coś dla siebie. 
Nasze zaproszenia komunijne i na chrzciny wyróżniają się niebanalnym designem, który z jednej strony jest
niezwykle atrakcyjny, natomiast z drugiej, wyważony i adekwatny. Korzystając z naszych usług możesz być
pewnym, że zamówione zaproszenia nie będą niestosowanie nachalne, lecz idealnie dostosowane do specyfiki
uroczystości, w kontekście, których powstały. 
Nasze zaproszenia komunijne oraz na chrzest są ręcznie robione. Ręczne wykonanie pozwala nam na pełną
kontrolę nad końcowym efektem i jednocześnie umożliwia osiągniecie oszałamiających efektów. Zaproszenia
z INVIART, to zawsze najwyższa jakość wykonania i piękna prezencja! 
W naszej kolekcji znajdują się wspaniałe wzory zaproszeń ze zdjęciem dziecka, a część wzorów podzielona
jest na te, które idealnie nadają się dla dziewczynki lub dla chłopca. Specjalnie opracowana szata graficzna
sprawi, że wszystkie nasze zaproszenia, czy to na komunię, czy na chrzest, perfekcyjnie trafią w Państwa
potrzeby i oczekiwania. 
Każdy produkt, który znajduje się w naszej ofercie, to personalizowane zaproszenia na chrzest lub komunię.
Decydując się na złożenie zamówienia właśnie u nas, mogą Państwo dowolnie kreować treść, która zostanie
nadrukowana w ich wnętrzach, jak również adresować je do poszczególnych gości. Dzięki temu rozwiązaniu,
otrzymują Państwo zaproszenia na chrzest lub komunię gotowe do wręczenia. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony!
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