In 7 stappen uw eigen ontwerp op 1 van onze producten
Kies uw favoriete cadeau of kaart
1) Geef het aantal op
2) Kies eventueel de variable (kleur/maat)
3) Start met zelf ontwerpen

Start met uw ontwerp op uw variable (zijde of
kleur).U kunt uit onze basis designs kiezen,
teksten toevoegen en afhankelijk van het
product uw foto’s toevoegen (alleen bij full color
transfer druk). Deze kunt u stuk voor stuk van
bewerken tot u uw design heeft bereikt zoals u
wenst.

Een standaard ontwerp kiezen
1) Klik op Standaard ontwerp
2) Maak een keuze uit 1 van de hoofd groep – u
kunt naar beneden scrollen voor meer groepen.

Een standaard ontwerp kiezen
Nadat u 1 van de groepen heeft uitgekozen
kunt u scrollen over de beschikbare ontwerpen
welke wij al voor u klaar hebben staan.
Klik op het ontwerp van uw keuze en plaats
deze binnen de ------ naar de plek van uw
keuze. Verander deze eventueel van kleur,
draai, spiegel etc.

Verwijderen van het door ons geplaatste
tekst blok
Klik op het tekstblok en daarna op het
prullenbakje.

Tekst toevoegen
1) Klik op het blokje Tekst toevoegen en typ
uw tekst
2) Geef uw tekst op en klik op Tekst toevoegen

Tekst wijzigen
1) Plaats uw tekst op de juiste plek
2) Verander het lettertype, pas de kleur aan en
design de de tekst naar uw keuzes
3) Voeg eventueel nog een afbeelding toe tot
u klaar bent
4) Bevestig met de knop Klaar

Winkelmandje
Uw cadeau of kaart is nu zichtbaar in het
winkelmandje met daarop uw ontwerp.
U kunt nu verder winkelen om nog meer
cadeaus te shoppen of afrekenen.

Mocht u uitgebreidere uitleg willen over de mogelijkheden van de verschillende
bewerkfunctie neem dan een kijkje in onze uitgebreidde uitleg.
Succes – ontwerpen van uw cadeau of kaart kan iedereen.

