
Palmeblads Grafiska är återförsäljare för exklusiva bröllopskonceptet Bjud-in. 

 

Prislista 2015 

 

Champagne guld: 

Kollektionen champagne guld går i toner av guld. Gästerna får först ett save-the-day-kort 

som ligger i ett kuvert i guld som direkt markerar en hög standard. Pappret har en 

metallicskimrande guldton med glitter i och matchar det guldsilkiga kuvertet. Själva 

inbjudningskortet får gästerna senare och då ligger det i en svart presentask. Formspråket är 

romantiskt och exklusivt och det trycks i enbart svart. Linjerna ger en skir och äkta känsla. 

Trycksakerna sätts på ett tjockt svart ark som ger en fin inramning. Champagne finns i guld 

och silver. 

 

Champagne guld innehåller:  

 

Save-the-date-kort:  135x135 mm. 2 sidigt blad som flikas in på svart ark.  

Trycks på en sida.  

Foliekuvert:  Att lägga Save-the-date-kortet i. Glansigt guld. 165x165 mm.  

Inbjudningskort:  135x135 mm. 2 sidigt blad som flikas in på svart ark.  

Tryck på en sida.  

Ask:   Svart. 150x150x30 mm  

Kuvert till asken:  Foliekuvert i matt guld-färg att lägga asken med inbjudan i. 

För att skyddas i posten.  

Etiketter:   Vita otryckta. Att sätta på guldkuvert (både till inbjudan och  

save-the-date). Att skriva mottagarens adress på.  

Band:   Glittrigt i guld. Att knyta runt asken.  

Vigselprogram:  135x135 mm. 4 sidor. Sätts på svart ark. Foldern plockas loss från 

arket för att kunna öppnas.  

Meny:   85x190 mm. 2 sidigt blad, tryck på en sida. Sätts på svart ark.  

Festprogram:  135x135 mm. 12 sidor. 60kr/st. f1 ex 26 kr/st. Sätts på svart ark. 

Programmet plockas loss från arket för att kunna öppnas.  

Placeringskort med 

gästens namn:  80x45, kort  

”Logotypen”  (symbolen med era initialer på) levereras i ”.eps-format” för tryck 

på andra saker, servetter mm. 

 

Champagne trycks på papper Curious Metallics white gold 120 g.  

 

Pris Champagne Guld:  

20   pers  6432:-  30   pers  7502:-  40   pers  8572:-  

50   pers 9642:-  60   pers     10712:-  70   pers     11782:-  

80   pers     12852:-  90   pers     13992:-  100 pers     15062:-  

110 pers     16172:-  120 pers     17222:-  130 pers     18292:-  

140 pers     19362:-  150 pers     20432: 

 



 

 

 

Bohuslän: 

Kollektionen Bohuslän är en serie med inspiration från havet. Basen är en ljusblå ton. 

Inbjudan kommer till gästerna i en fin vit ask med ljusblått snöre runt. I boxen kan ni med 

fördel lägga i något roligt (ingår ej). Typsnitt och formelement är hämtade från båt och 

havslivet. Bohuslän finns endast i ljusblått. 

 

Bohuslän innehåller: 

 

Inbjudningskort:  135x135 mm. 4 sidor.  

Ask:   150x150x300 mm.  

Silkesband:  ljusblått. Att knyta runt box.  

Etikett:  rund 40x40 mm, med brudparets initialer/logotype på. Ska sättas 

på boxen för att snöret ska sitta fast.  

Kuvert till asken:  Foliekuvert i glansig ljusblå färg att lägga boxen med inbjudan i. 

För att skyddas i posten.  

Etiketter:  vita otryckta. Att sätta på foliekuvertet, att skriva mottagarens 

adress på.  

Vigselprogram:  135x135 mm. 12 sidor.  

Meny:   100x190 mm. 2 sidigt blad. 17kr/st.  

Festprogram:  135x135 mm. 8 sidor.  

Placeringskort: med gästens namn: 80x45, kort  

 

Samtliga trycksaker ovan trycks på pappret Scandia 2000 300g. De som är 8 sidor eller mer 

trycks på Scandia 2000 150 g. 

 

Pris Bohuslän:  

20   pers  6695:-   30   pers  7894:- 40   pers  8994:-  

50   pers  9783:-  60   pers     10813:- 70   pers     11843:-  

80   pers     12963:-  90   pers     13993:- 100 pers     15023:-  

110 pers     16053:-  120 pers     17083:- 130 pers     18013:-  

140 pers     19143:-  150 pers     20173:-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Torekov: 

Kollektion Torekov bygger på att gästerna får en påse av brudslöjenät med en inbjudan i, i 

brevlådan. Varje gäst ska känna sig utvald. Formspråket är stilrent och elegant. Paketet 

passar utmärkt både för ett lantligt eller ett modernt bröllop. Finns i vinröd eller marinblå 

färg. 

 

Torekov vinröd innehåller: 

 

Inbjudningskort:  85x50 mm. Tryck på två sidor.  

Nätpåse:   Vit. Att lägga inbjudningskortet i.  

Foliekuvert:  240x180 mm, glansigt vinrött. Att lägga nätpåsen i  

som skydd i posten.  

Etiketter:   Vita otryckta. Att sätta på foliekuvertet, att skriva  

mottagarens adress på.  

Band:   Vitt att sätta runt boxen.  

Etikett:  Rund 40x40 mm, med brudparets initialer/logotype på. Att sätta 

på kuvertet .  

Vigselprogram:  4 sidor, 100x145 mm.  

Meny:   100x190 mm. 2 sidigt blad.  

Festprogram:  90x130 mm. 16 sidor.  

Placeringskort med  

gästens namn:  80x45, kort.   

”Logotypen”  (symbolen med era initialer på) levereras i ”.eps-format” för tryck 

på andra saker, servetter mm. 

 

Samtliga trycksaker ovan trycks på pappret Scandia 2000 300g. De som är 8 sidor eller mer 

trycks på Scandia 2000 150 g.  

 

Pris Torekov:  

20   pers:  6371:-  30   pers:  7184:-  40   pers: 7932:-  

50   pers:  8680:-  60   pers:  9428:-  70   pers:    10176:-  

80   pers:    11001:-  90   pers:    11749:-  100 pers:    12497:-  

110 pers:    13245:-  120 pers:    13993:-  130 pers:    14741:-  

140 pers:    15489:-  150 pers:    16237:-  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Barcelona:  

Kollektionen Barcelona kännetecknas av de intensiva färgerna. Formspråket är romantiskt 

men tufft och vågat. Det kvadratiska formatet ger en stabil känsla. Passar utmärkt på det 

moderna eller färgstarka bröllopet. Barcelona finns i rosacerise, lime och lila. 

 

Barcelona lila innehåller: 

 

Inbjudningskort:  100x200 mm. 2 sidigt blad.  

Kuvert:   Gummiyta. Lila 110x220.  

Etikett:  Rund 40x40 mm, med brudparets initialer/logotype på. Ska sättas 

på kuvertet.  

Vigselprogram:  4 sidor, 145x145 mm.  

Meny:   100x190 mm. 2 sidigt blad.  

Festprogram:  145x145 mm. 4 sidor.  

Silkesband:  I samma lila färg som kuvertet.  

Att knyta runt meny och festprogram.  

Placeringskort med  

gästens namn:  80x45, kort  

”Logotypen”  (symbolen med era initialer på) levereras i ”.eps-format” för tryck 

på andra saker, servetter mm. 

 

Samtliga trycksaker ovan trycks på pappret Scandia 2000 300g. De som är 8 sidor eller mer 

trycks på Scandia 2000 150 g.  

 

Pris Barcelona:  

20   pers  5189:-  30   pers  6014:-  40   pers  6529:-  

50   pers  7134:-  60   pers  7739:-  70   pers  8344:-  

80   pers      9019:-  90   pers  9624:-  100 pers     10229:-  

110 pers     10834:-  120 pers     11439:-  130 pers     12044:-  

140 pers     12649:-  150 pers     13254:-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skräddarsytt:   

Om ni har andra önskemål på färg, form och format så kan ni köpa ett skräddarsytt paket.  

Ni är då fria i val av papper, färger, format, kuvert mm. Ni kan med fördel välja att 

kombinera delar ur våra färdiga kollektioner och tillsammans med våra formgivare bygga er 

egen variant. Kontakta oss i så fall för en offert. Formgivning och design debiteras i det fallet 

per timma. 

 

Webb: 

 

Varje kollektion kan köpas tillsammans med 3 olika web-delar som tillägg: Hemsida, e-post 

och anmälningssystem.  

 

Hemsida: 

Lägg gärna till tjänsten att få en hemsida producerad i samma stil som din 

bröllopskortslayout för ett proffsigare intryck och så att alla gäster hittar informationen 

enkelt på nätet. Innehåller 5 sidor där ni lägger in valfri text.  Färdiga mallar finns, ni 

bestämmer enbart text o bilder själva. Se exempel på mall här. www.osar.se/cshemsida 

 

Pris: 3000kr 

 

Save the date e-post: 

Skickas till alla gäster. Ett layoutat e-postutskick där gästerna kan reservera datumet. E-post 

utskicket är personligt och har mottagarens namn i rubriken. (”hej Anna”). 

 

Pris: 1500kr 

 

System för anmälningar: 

Ett helt unikt sätt att O.S.A. på. Det innebär att varje gäst på inbjudningskortet får en 

personlig webbadress som leder till brudparets anmälningssida och får där en personlig 

hälsning från brudparet och anmäler sig och ev allergier digitalt. Det presenteras sedan i en 

excelfil till brudparet via ett mail och de eller annan ansvarig tex värdpar har också har 

tillgång till listan under tidens gång till osa är klart. Här skriver de även sitt mobiltel nr. De 

kommer till en websida som bekräftar att de anmält sig. Responspanel: Brudparet får 

inloggningsuppgifter till en responspanel och kan i realtid se vilka som anmält sig. Excel fil: 

På utsatt osa dag mailas en excelfil till brudparet (eller annan) med uppgifter om antal 

anmälda. 

 

Pris: 3000kr 

 

Det presenteras sedan i en excelfil till brudparet via ett mail och de eller annan ansvarig tex 

värdpar har också har tillgång till listan under tidens gång till osa är klart. 

Exempel http://www.osar.se/cs/simon 

 


