
Tvoření nejen z papíru je můj koníček už přes 6 let.
Vše začalo výrobou přáníček, ale během té doby se mé portfolio velmi rozšířilo.

Nejvíce se věnuji svatebním tiskovinám, ale jelikož mám 8 měsíčního prcka,
začala jsem se zaměřovat více na tvoření drobností pro nejmenší.

Zde je přehled toho, co jsem již vyráběla, ale baví mě vymýšlet nové věci
a plnit přání mých zákaznic, takže můžeme spolu vymyslet něco úplně nového.

Hlavním výrobním materiálem je papír, ale poslední dobou se také věnuji
návrhům ke gravírování do dřeva.
Vše vyrábím s láskou a pečlivostí.

- Marcela

- MALIČKOSTI, KTERÉ DĚLAJÍ ŽIVOT KRÁSNĚJŠÍ -

Nabídka tiskovin a doplnku
pro nejmenší

od nejen přání na přání
pro nejmenší



K narození miminka

plenkový dort

Jaký dárek dát tomu nejmenšímu drobečkovi nebo nastávající mamince,
například kolegyni, která odchází na mateřskou?

nabídek plenkových dortů je dnes na internetu mnoho,
já však vyrábím dorty přímo pro konktrétní miminko,

takže mohu do plenkového dortu přidat oblečky
oblíbené značky, plenky, které se maminka

rozhodla používat nebo přidat jméno miminka.
hodnota dortu je zcela na přání.

Přáníčko, které rodiče od nikoho jiného nedostanou.
Do přáníčka mohu přidat fotky, text na přání,

porodní údaje při narození nebo obálku na peníze.
Barevné ladění je na přání.

pránícko



Do pokojícku

plakátky se jménem
ci s údaji o narození

Doplňky se jménem miminka jsou skvělým dárkem
nebo si je mohou pořídit samy maminky, aby doladily pokojíček do detailu.

Motiv mohu navrhnout na přání.
Plakátek lze zarámovat nebo třeba

nalepit na dvěře.

drevený stít
se jménem

na výběr z více barev



jmenovky na dvere

Štít se jménem jsem zatím vyráběla
jen pro našeho syna,

ale myslím, že by to mohl být
velmi oblíbený výrobek.

na výběr z několika motivů,
samozřejmě mohu vyrobit i na přání.

drevená kolecka se jménem
K zavěšení nebo jen jako dekorace na poličku, na výběr z více motivů.

V nabídce mám se jménem, ale mohu vyrobit třeba jen s vybraným motivem



Oslavy

V jednom stylu mohu vyrobit

pozvánky
jmenovky
girlandy
zápichy
popisky
cedule
aj.

Baby shower nebo narozeninové oslavy mohou být vyladěné do detailu...



milníkové
karticky
Stále oblíbenější kartičky,

které popisují milníky života miminka.
Lze je použít přímo při focení

nebo jimi dozdobit album. 

které udělají radost...

drevená kolecka
mohou nahradit klasické papírové

milníkové kartičky nebo být
krásným doplňkem v dětském pokojíčku.

Případně na ně mohu přidat magnet
a stane se z nich skvělý dárek pro příbuzenstvo.

Lze na ně vygravírovat libovolný text,
včetně porodních údajů při narození. 

drevená kolecka

milníkové

, 



drevené
záložky

pro malé čtenářky a čtenáře

dárkové krabicky
Můžeme je naplnit něčím z Vašeho sortimentu...



Kontakt
Zaujala Vás má nabídka? Chcete vidět více z mých výrobků?

@

facebook.com/nejenpraninaprani

@nejenpraninaprani

info@nejenpraninaprani.cz

+420 725 949 270

www.nejenpraninaprani.cz

nejen prání
NA PŘÁNÍ

nejen prání

a tohle
je muj

pomocník


