
CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN 

Địa chỉ: 34-36-38-40 Đường 3122 Phạm Thế Hiển,F 7, Q8 , TP.HCM

Điện thoại:(84 28)-54328451-54328452-54328454-66862598-66862599, Fax:54328453

Email: ducquyencards@gmail.com              Website: www.ducquyencards.com

STT Loại giấy/khổ giấy

Các loại giấy hoặc 

bao thư dùng cho 

thiệp cưới ( loại 

không cán màng)

1
Loại kẽm 

1.5mm

Từ 200cm
2
 tới 400cm

2 

(tương đương 1 tờ lót báo 

và 1 tờ mời)

Giá 800đ/ lần ép tối thiểu 20.000đ/lô hàng 

(nhũ tiêu chuần)

Từ 150,000đ/khuôn tới 

350,000đ/khuôn (khoảng 

1,800đ/cm
2
)

Loại 

khuôn

Dưới 25cm
2
 (tương đương 

1/2 name card)

Giá 300đ/ lần ép tối thiểu 20.000đ/lô hàng 

(nhũ tiêu chuần)
50,000đ/khuôn

Từ 25cm
2
 tới 50cm

2
 (tương 

đương nguyên name card)

Giá 300đ/ lần ép tối thiểu 20.000đ/lô hàng 

(nhũ tiêu chuần)

Diện tích vùng ép Công ép+nhủ Phí làm khuôn

100,000đ/khuôn

Từ 50cm
2
 tới 200cm

2 

(tương đương 1 tờ lót)

Zalo: 0906 922 774

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ÉP KIM - DÙNG CHO THIỆP CƯỚI

* Nhũ tiêu chuẩn có sẵn gồm 17 màu: Đỏ, Hồng sen, hồng dâu, hồng phấn, Tím sen, tím, xám, đen, bạc, xanh dương, xanh dương lợt, xanh lá, Vàng, vàng 24, 

nâu, đồng đậm, đồng nhạt ( giá nhũ và công ép như trên).

* Nhũ cao cấp có sẵn gồm 4 màu: Camay, bảy màu cầu vồng, bạc đá lớn, trắng (công ép cao hơn 50% so với giá trên( do loại nhũ giá cao).

* Nếu các loại nhũ khác màu chúng tôi có hoặc nhũ lạ thì sẽ được báo giá nhũ riêng theo từng đơn hàng cụ thể.

*  Ép kim trên Acrylic(mica), Plastic(nhựa), giấy bồi dầy, giấy có cán màng có giá công ép cao hơn 50% so với ép giấy ( do loại nhũ khác và khó ép hơn).

* Nếu có nhu cầu ép nổi 3D, khuôn dầy hơn ép lún... thì vui lòng xem bảng giá " bảng giá ép kim khác).

* Khi nhiều khu vực ép xa nhau, Khách hàng có thể chỉ định phương pháp tính giá giữa 1 khuôn lớn và ép 1 lần hoặc nhiều khuôn nhỏ và ép nhiều lần sao 

cho có lợi nhất. Nếu khách hàng không chỉ định thì nhân viên chúng tôi sẽ tự quyết định...

* Thời gian ép: 2 tới 4 ngày (bao gồm thời gian làm khuôn).

Từ 400,000đ/khuôn tới 

700,000đ/khuôn (khoảng 

1,800đ/cm
2
)

Lớn hơn 400cm
2
 (bộ lót 

ngoại cỡ hoặc hơn...)
Giá 800đ/ lần ép trờ lên (khoảng 2đ/cm

2
) khoảng 1,750đ/cm

2
)

Giá 400đ/ lần ép tối thiểu 20.000đ/lô hàng 

(nhũ tiêu chuần)



STT

1

2

3

4

5

* Nếu quý khách bế khuôn đã có hoặc tận dụng khuôn chúng tôi có sẵn thì sẽ không tốn tiền khuôn, tuy nhiên khi đặt hàng quý khách cần ghi rõ 

là khuôn cũ hoặc khuôn giống khuôn mẫu nào của chúng tôi.

* Thời gian bế: 1 ngày (chưa bao gồm thời gian làm khuôn 2 ngày).

Quy cách khuôn

Chỉ cấn đường gấp lót

Bế các loại bao thư, lót hoặc tương tự ( khuôn 

thông thường)

Bế các sản phẩm nhỏ khác ( có kèm răng cưa 

để xé)

Phí làm khuôn

Không thu phí (do c.ty có khuôn)

Công bế 150đ/ tờ ( tối thiểu 100.000đ) Khuôn làm mới: 300,000đ/khuôn

Bế các sản phẩm nhỏ khác ( khuôn có yếu tố 

đặc biệt)
Công bế 120đ/ tờ ( tối thiểu 100.000đ)

Khuôn mới: 200,000đ/khuôn cộng 

các yếu tố đặc biệt như lỗ 1.5mm 

giá 80,000đ/ lỗ, các lỗ lớn hơn 4mm 

giá 30,000đ/ lỗ.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẾ BAO THƯ-CẤN ĐƯỜNG GẤP - DÙNG CHO THIỆP CƯỚI

Công bế/ cấn

Khuôn làm mới: 200,000đ/khuôn

 ( khuôn gồm bao thư + lót thì 350,000đ)

Công bế 40đ/ tờ ( tối thiểu 50.000đ)

Công bế 80đ/ tờ ( tối thiểu 100.000đ) ( 
khuôn gồm bao thư + lót thì tối thiểu 150,000đ)

Bế các sản phẩm nhỏ khác( khuôn có tính chất 

lặp lại như:có nhiều vòng tròn hoặc có hai hộp 

nhỏ trong 1 khuôn... )

Công bế 150đ/ tờ ( tối thiểu 100.000đ)

Khuôn mới: 200,000đ/khuôn cộng 

thêm mỗi đối tượng lặp lại 

150,000đ.


