
1. Oblikujte CEWE ovitek za pametni mobilni telefon
z vašo najljubšo fotografijo.

2. Šablono za ovitek prenesite na papir.
3.  Izrežite in po želji okrasite.

4. Skupaj z ovitkom za pametni mobilni telefon vstavite
v paketek še trak s papirja tako, da ovitek lahko enostavno 
potegnete iz paketka. Jeziček traka, ki bo štrlel in paketka, 

lahko poljubno okrasite.

D ravnilo in škarje
D svinčnik in črn flomaster
D darilni papir
D lepilo in
 ...   kanček dobre volje

Zavijanje CEWE   ovitka  za pametni mobilni telefon
Osebno darilo in nasvet za pakiranje
Božič je čas, ko želimo razveseliti in iz srca obdariti naše najdražje. Oblikujte CEWE ovitek za pametni mobilni telefon 
 z lepo fotografijo. Podarite ga v posebej izdelani dekoraciji in presenečenje bo še večje.

CEWE ovitek za pametni mobilni telefon s 

fotografijo vaših najdražjih

Kaj potrebujemo:

Prenos šablone s klikom na link

www.cewe.si

Naredi sam



Kaj potrebujemo: 
D že izdelano CEWE fotoplatno z lastno fotografijo
D škatlo primerne velikosti s pokrovom
D barvni sprej
D kladivo in žeblje
D debelejšo šivalno iglo
D volno in
 ...   kanček dobre volje

in nasvet za pakiranje
Božič je čas, ko vašim najdražjim podarite osebna, ustvarjalna in kakovostna foto 
darila. Oblikujte CEWE fotoplatno z lastno fotografijo. Poskrbite tudi za izvirno 
zavijanje fotoplatna, tako boste presenetili dvakrat – najprej s čudovito škatlo 
pod okrašenim drevescem in potem še s samim darilom.

1. S pomočjo brezplačnega foto programa Moj CEWE FOTOSVET
lahko oblikujete fotoplatno z vašo najljubšo fotografijo

2. Uporabite barvni razpršilec in pobarvajte kartonasto škatlo
3. Na pokrov škatle položite vzorec v obliki zvezde
4. Vzorec na pokrovu škatle izdelate tako, da s pomočjo žebljev

in kladiva pokrov preluknjate. Luknje naj bodo med seboj
oddaljene približno 1 cm

5. Z debelo šivanko in volno sešijete vzorec v obliki zvezde
6. Fotoplatno lahko zavijete še v papir in ga položite v škatlo
7. Osebno darilo v izvirni škatli položite

pod okrašeno drevesce

wwwwww..cceewwe.si

Osebna darila



CEWE voščilnice enostavno oblikujte s posameznim fotografijami in lastnim besedilom s pomočjo 
brezplačnega foto programa. Na voljo je več različnih voščilnic. Z malo spretnosti in dobre volje lahko 
voščilnice oblikujete tudi sami. Iz družinskih fotografij izrežite družinske člane, prilepite jih na vrvico in

 okras polepšajte še z drugimi okraski. Na konec še vrvico z okraski 
prilepite na voščilnico.

               Kaj potrebujemo: 
D CEWE božične voščilnice
D fotografije vaše družine
D škarje
D volno ali vrvico in

 ...   kanček dobre volje

Ustvarjalni nasveti za božične voščilnice

www.cewe.si



Ustvarjalni  nasveti za fotokoledar
Oblikovanje osebnega foto koledarja je odlična priložnost, da se 
spomnite najlepših trenutkov v letu. Oseben foto koledar oblikujte 
s fotografijami nepozabnih trenutkov, kjer so ti trenutki 
prikazani v najlepši luči. Izvirna embalaža bo naredila 
obdarovanje še bolj čarobno.

                      Kaj potrebujemo: 
D CEWE koledar
D  papirnato vrečko
D  škarje in lepilni trak
D  svileni papir
D  fotografijo vaših najdražjih

 ...    okrasne krogle in smrekovo vejico ter kanček dobre volje

1. Oblikujte foto koledar z vašimi fotografijami s pomočjo
brezplačnega foto programa. Na voljo so številni
formati in različne vrste papirja

2. Papirnato vrečko po želji okrasite z dekorativnimi
elementi, kot so maskirni trak, kroglice ali smrekova
vejica. Ne pozabite dodati fotografije obdarjene osebe

3. CEWE koledar položite v okrašeno vrečko skupaj s
svilenim papirjem in pričarali boste neizmerno veseleje

www.cewe.si


