
 

 הנחיות לעיצוב אלבום החתונה

 שמות בני הזוג:

 תאריך החתונה:

 מספר טלפון ליצירת קשר:

 כתובת דואר אלקטרוני:

 

:צילומים  

ן על וניסיעשה ו 053ניתן לבחור . צילומים שאתם בוחרים ושולחים אלינו 033דיגיטלי יכנסו אל האלבום ה
פי העיצוב. במידה ויש צילומים של משפחה או חברים שתרצו שיופיעו באותו דף )מקבלת הפנים או 

 הריקודים(, אנא ציינו זאת מראש. 

אנא בחרו את הצילומים מתיקיית הקבצים ברזולוציה הגבוהה המיועדים להדפסה. את בחירותיכם תוכלו 
, חולון. 8יצחק הלוי  נטאלי ושמוליק, לכתובת:לצרוב על דיסק ולשלוח   

www.Wetransfer.com ר: או לשלוח דרך האת  

פי שלבי החתונה:ה על בחיראפשרות ל  

 שלב הערכה למס' צילומים 

 הכנות  55-03 איפור, שמלה, מפגש

 צילומי חוץ 03-03 

מומלץ לצרף יותר ואני אבחר 

 על פי העיצוב

 צילומי מקום  4-53

 צילומי משפחה 4-55 

 קבלת פנים 58-03 

 כתובה 0-8 

כניסה לחופה, שתייה, טבעות, 

הורים, קהל, שבירת כוס, 

 חיבוקים

 חופה 43-53

 הופעות וברכות 55-03 

 ריקודים 503-583 



 

 דפים:

עמודים(. 03דפים מעוצבים ) 03-הצילומים אערוך ב 033את   

:ה על פי העדפתכם האישיתלהלן אפשרויות נוספות לבחיר  

(נוסף דףכל ל₪  53) תוספת תשלום  צילומים דפים למי מתאים? 

 053 03 למי שאוהב אלבום נקי ומרווח ללא

 033 03 למי שנשאר בהסכם המקורי ללא

 053 05 למי שרוצה יותר צילומים באלבום בתוספת תשלום של 053 ש"ח

 433 43 למי שרוצה הרבה יותר צילומים באלבום בתוספת תשלום של 533 ש"ח

 

.במידה ויש שינוי מהמקור, אנא פרטו בחירתכם*   

 

 אלמנטים עיצוביים:

 אופי החתונה, האירוע והדף המעוצב,בהתאם ל ,רקעים ואלמנטים גרפיים עדינים יםלבומשבעיצוב האלבום 
דפים להמחשה:לנוחיותכם   

 

 



 

 

 



 

 אנא סמנו העדפותיכם:

כן/לא –קווים ועוד מסגרות, * אלמנטים גרפיים: עיטורים,   

בלבד ןרקע לב = : כן/לאעדינים * רקעים  

במספר דפים* שעון: הוספת שעה   

מתאים רקע לבן( ,)*לאירועי יום לרב* דפי ריקודים: רקע לבן/רקע שחור   

 

 תיקונים ושינויים:

בעיצוב האלבום מושקע זמן, מחשבה ונכונות לשלב את הצילומים שבחרתם באופן המיטבי, הן מבחינת 
החתונה. לאחר עבודת  אופי ויופי האלבום, והן מבחינת זרימה ומעבר נעים בין ההתרחשויות השונות ביום

רשימת הצילומים שלא נכנסו לאלבום, כך שתוכלו לוודא שכל  ואת העיצוב אשלח אליכם את דפי האלבום
נמצאים באלבום. אכן  ,ביותרעליכם הצילומים האהובים   

במידה ותהיו מעוניינים בשינויים כלשהם ו/או החלפת תמונות, תוכלו לכתוב בצורה מפורטת את 
ע עבורכם את השינויים. חשוב לשים לב שהשינויים מתאימים לאופי הדף וגודל הצילום בקשותיכם ואבצ

 ולא פוגעים ברצף העיצובי.  

 

 אלבומי הורים:

 אלבומי ההורים זהים לאלבום חתונתכם. 

צילומים בכל אחד מאלבומי ההורים. 5עבודת העיצוב, תינתן אפשרות להחלפה של לאחר סיום   

 

 תוספות:

., במידה ויש בידכם קובץ איכותי של ההזמנה )המיועד להדפסה(לחתונה * ניתן לשלב באלבום את ההזמנה  

. * ניתן לשלב מספר צילומים שצולמו על ידי משפחה או חברים, במידה והם באיכות מספקת להדפסה  

 

 בקשות מיוחדות:

 

 

 כריכה:



8830, מוצרט 84* המלצה אישית: פולו   

 

 בהצלחה,
354-5050525נטאלי      

Nats0547252195@gmail.com 


