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Giá thành phân chia theo từng 

thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Thiệp chính (đỏ nhung) 2,140

Thiệp chính (Tím+X.Lá+X.Đen) 2,340

Bao thư ép kim 730

Giấy lót mỏng 210

Thiệp chính (đỏ nhung) 1,440

Thiệp chính (Dương) 1,640

Thiệp chính (Kem gỗ HQ) 2,240

Bao thư ép kim (đỏ + dương) 730

Bao thư ép kim (gân gỗ) 1,230

Giấy lót kem gân BH dầy 380

Thiệp chính (đỏ nhung) 1,640

Thiệp chính (Vàng + Bạc) 1,840

Bao thư ép kim 730

Giấy lót trắng xoắn dầy 530

Thiệp chính in offset 840

Bao thư in offset (đã dán) 830

Giấy lót trắng dầy (2 tờ) 230

Thiệp chính ofset(đỏ-hồng-xanh lá) 1,130

Giấy lót trắng gân (2 tờ) 420

Thiệp chính ofset(đỏ-xanh dương) 1,030

Giấy lót trắng gân (2 tờ) 420

Thiệp chính ofset(Tím-xanh dương) 1,130

Bộ Giấy lót (Lót 600+viền lót 50) 670

Đỏ Nhung 

2550, Dương: 

2750, gỗ HQ: 

3850

Chưa bao gồm 

dây+nơ giá 400đ 

(110đ+290đ). Bao 

thư mỏng dán 

sẵn.  

DQ-1405 1,550

DQ-1402

1,900

Bao thư dầy dán 

sẵn, miệng túi 

thiệp chưa dán ( 

công dán 150đ).

1,800

Thiệp chính chưa 

dán( công dán 

150đồng). Giá 

chưa bao gồm dây  

cột bao chưa thắt 

400đ (thắt sẵn 

700đ).

DQ-1406 1,450

Thiệp chính chưa 

dán( công dán 

150đồng). Giá 

chưa bao gồm dây 

cột lót 100đ.

 PHÁT HÀNH THÁNG 11 NĂM 2013

Thiệp chính chưa 

dán( công dán 

150đồng). Giá 

chưa bao gồm dây 

cột lót 100đ,  dây  

cột bao chưa thắt 

400đ (thắt sẵn 

700đ). 

DQ-1407

Hình Ảnh
Tổng Giá 

thành / Thiệp

DQ-1401

Đỏ Nhung 

3080, 

Tím+Xanh 

Lá+Xanh Đen: 

3280

 Bao thư mỏng 

dán sẵn. 

Đỏ Nhung 

2900, Vàng + 

Bạc: 3100

 Bao thư mỏng 

dán sẵn. 

DQ-1404

Kính gởi: Qúy Khách Hàng Nhà In (đại lý)                           ( Ap dụng từ ngày 04-01-2018)           
Giá Thiệp

Ghi chú khácMã Thiệp

BẢNG BÁO GIÁ THIỆP CƯỚI : ĐỢT 11

DQ-1403



Giá thành phân chia theo từng 

thành phần

Giá tiền/ 

thành phần

Thiệp chính 3D (Đỏ) 830

Thiệp chính 3D+ofset(hồng camay) 1,030

Thiệp chính 3D+ofset(Xanh Rêu) 1,180

Giấy lót camay gân hỷ (2 tờ) 520

Thiệp chính 3D (Đỏ) 1,130

Thiệp chính 3D (Trắng + Hồng) 1,430

Thiệp chính 3D (Nâu) 1,530

Giấy lót trắng + Hồng (2 tờ) 520

Giấy lót kem trơn (2 tờ) 320

Thiệp chính 3D+Laser (Đỏ) 1,740

Thiệp chính 3D+Laser (Nâu+Tím) 2,090

Bao thư ép kim ( đỏ +Nâu+tím) 780

Giấy lót kem trơn mỏng 230

Giấy can ép kim (Ép đỏ+tím+bạc) 1,290

Bao thư ép kim ( Ép đỏ+tím+bạc) 530

Giấy lót ép kim ( Ép đỏ+tím+bạc) 630

Thiệp chính in offset 1,430

Bao thư in offset (đã dán) 920

Bao Thiệp chính 3D (ép đỏ+xanh lá) 1,330

Giấy lót 3D (ép đỏ+xanh lá) 920

Thiệp chính 3D+Laser (đỏ nhung) 3,230

Thiệp chính 3D+Laser (Xanh rêu) 3,530

Giấy Lót trắng hỷ ( 2 tờ) 520

Giấy bao quanh thiệp 150

Thiệp chính 3D+Laser (ép đỏ-tím) 2,930

Giấy Lót + áo lót( 3 tờ) 670

Giấy bao quanh thiệp 150

DQ-1408

Đỏ Nhung 

1350, Hồng 

1550, Xanh 

1700

Thiệp chính chưa 

dán( công dán 

150đồng). Giá 

chưa bao gồm dây 

cột lót 100đ.

DQ-1409

Đỏ Nhung 

1450,Nâu 

1850,  Trắng + 

Hồng 1950

Thiệp chính chưa 

dán( công dán 

150đồng). Giá 

chưa bao gồm dây 

cột lót 100đ.

DQ-1410

Đỏ Nhung 

2750, 

Nâu+Tím 3100

Bao thư mỏng dán 

sẵn. 

DQ-1411 2,450

Chưa bao gồm 

dây+nơ giá 500đ 

(120đ+380đ). 

DQ-1412 2,350
Bao thư dầy dán 

sẵn

DQ-1414 2,250

Thiệp chính chưa 

dán( công dán 

150đồng).

DQ-1416

Đỏ Nhung 

3900, Rêu 

4200

Thiệp chính chưa 

dán( công dán 

150đồng). Giá 

chưa bao gồm dây 

cột lót 100đ,  dây  

cột bao chưa thắt 

400đ(thắt sẵn 

700đ).

DQ-1417

Thiệp chính chưa 

dán( công dán 

150đồng). Giá 

chưa bao gồm dây 

cột lót 100đ,  dây  

cột bao chưa thắt 

400đ (thắt sẵn 

700đ).

Mã Thiệp Hình Ảnh
Giá Thiệp Tổng Giá 

thành / Thiệp
Ghi chú khác

3,750



Giá thành phân chia theo từng 

thành phần

Giá tiền/ 

thành phần

Bao thư offset đã dán (hồng+kem) 1,130

Giấy lót trắng gân (2 tờ) 520

Thiệp chính 3D (Đỏ nhung) 890

Thiệp chính 3D (Tím + Kem + trắng) 1,240

Bao thư ép kim (Đỏ nhung) 580

Bao thư ép kim (Tím + Kem + trắng) 680

Giấy lót kem trơn mỏng 180

Thiệp chính 3D (Đỏ nhung+Gân gỗ) 900

Thiệp chính 3D (Dương) 1,250

Thiệp chính 3D (Trắng) 1,350

Bao thư ép kim (Đỏ nhung+Gân gỗ) 600

Bao thư ép kim (Dương) 650

Bao thư ép kim (Trắng) 750

Thiệp chính 3D (Đỏ nhung+Gân gỗ) 900

Thiệp chính 3D (Kem+Hồng) 1,350

Bao thư ép kim (Đỏ nhung+Gân gỗ) 600

Bao thư ép kim (Kem+Hồng) 650

Trong trường hợp đổi giấy mà khách hàng cung cấp giấy thì giá sẽ được trừ đi tiền giấy và 

phí cũng được áp dụng như trên (Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin thay đổi để 

chúng tôi báo giá chính xác cho từng trường hợp cụ thể).

QUY ĐỊNH CHUNG

DỊCH VỤ KHÁC

Ép kim hoặc cắt laser tên trên thiệp: giá +300đ/thiệp và 50.000 tiền khuôn.

Ép kim sơ đồ: giá +400đ/thiệp và 100.000 tiền khuôn.

Ép kim nội dung: giá +800đ/nội dung(báo+mời) và 700.000 tiền khuôn.

Thay đổi chủng loại giấy (với khuôn ép nổi 3D): giá như bảng giá cộng chi phí lên khuôn là 

:150.000 /khuôn. 

Thay đổi chủng loại giấy (với khuôn ép kim):giá như bảng giá cộng 300-500/cái cộng chi phí 

lên khuôn là :50.000 /khuôn. 

1,650

Bao thư dầy dán 

sẵn. Giá chưa bao 

gồm dây cột lót 

100đ.

DQ-1422 

Đỏ nhung+Gân 

gỗ 1500, Kem 

+Hồng 2000

Bao thư mỏng dán 

sẵn. 

DQ-1418

DQ-1420

Đỏ Nhung 

1650, Trắng+ 

kem+ Tím: 

2100

Bao thư mỏng dán 

sẵn. 

Đỏ nhung+Gân 

gỗ 1500, 

Dương 1900, 

Trắng 2100

Bao thư mỏng dán 

sẵn. 

Mã Thiệp

Bộ mẫu ĐỢT 11 gồm 52 bộ thiệp : Giá 80.000đ/bộ

CD dữ liệu in 11 đợt thiệp Đức Quyền : Giá 20.000đ

Bộ mẫu giấy gồm 112 loại giấy : Giá 20.000đ

Hình Ảnh
Giá Thiệp Tổng Giá 

thành / Thiệp
Ghi chú khác

GIÁ  THIỆP MẪU ĐỢT 11 & CD DỮ LIỆU
Cuốn Catalog ĐỢT 11 gồm 52 bộ thiệp : Giá 120.000đ/cuốn

DQ-1421 



                                                               

Thanh toán: ngay khi giao hàng hoặc trước khi hàng được gửi đi (đối với khách ở tỉnh) . 

Thời gian giao hàng : Thông thường từ 1 tới 2 ngày. Nếu khách hàng có yêu cầu những dịch 

vụ cộng thêm như ép kim tên, dán miệng bao thư … thì thời gian giao hàng sẽ chậm hơn 1 

ngày so với thông thường.

Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 tới 11h30, Chiều từ 1h tới 5h( không kể chủ nhật).

Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng kính chào

TPHCM Ngày 02 tháng 01 năm 2018

Ngô Đức Quyền

Khi quý khách mua mỗi mẫu trên 500 bộ sẽ được giảm 100 đồng/bộ. Trên 1000 bộ sẽ được 

giảm 150 đồng/bộ. Trên 1000 bộ và tổng đơn hàng có giá trị trên 10 triệu sẽ được giảm 170 

đồng/bộ. ( Lưu ý : Chỉ áp dụng giảm giá khi mua trọn bộ ).

Màu sắc của giấy hoặc màu in có thể bị thay đổi nhẹ so với mẫu (do có sự sai lệch màu sau 

mỗi lần nhập giấy mới hoặc in mới) .

Khu vực giao hàng miễn phí: quận 8, khu gần chợ lớn và khu gần Lý thái tổ.

Khu vực có thu phụ phí giao hàng: ngoài những khu vực được miễn phí trên, chúng tôi sẽ 

thu phụ phí giao hàng tùy theo khu vực gần hay xa so với công ty chúng tôi như sau: Thu 

phụ phí 20.000 đồng cho đơn hàng dưới 500.000 đồng hoặc luôn thu phí 20-60.000 cho mỗi 

lần đi giao(Phụ phí nếu có sẽ được thỏa thuận trước và ghi trong phiếu giao hàng). 

Ghi chú: Chúng tôi đã đăng ký bản quyền tất cả những mẫu phôi thiệp do chúng tôi phát hành. Mọi hành vi làm giả sẽ bị 

truy tố trước pháp luật.


