
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 8)-54328451-54328452-54328454-66862598-66862599, Fax:54328453

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

Kính gởi: Qúy Khách Hàng Nhà In (đại lý)                                          

Giá thành phân chia theo từng thành 

phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Thiệp chính (Đỏ nhung) 830

Bao thư ép kim 540

Giấy lót kem trơn mỏng 230

Thiệp chính (Đỏ nhung) 1,130

Bao thư ép kim 690

Giấy lót kem trơn mỏng 230

Thiệp chính DQ-1212A

Bao thư giấy nhũ ép kim 

Giấy lót kem trơn dầy bế sẵn

Thiệp chính DQ-1212B

Bao thư giấy nhũ ép kim 

Giấy lót kem trơn dầy bế sẵn

Thiệp chính DQ-1212C

Bao thư giấy nhũ ép kim 

Giấy lót kem trơn dầy bế sẵn

Thiệp chính DQ-1212B-C-D

Bao thư giấy nhũ ép kim 

Giấy lót kem trơn dầy bế sẵn

Thiệp thực đơn chính 

Dây kim tuyến vàng 48 cm

Giấy lót kem trơn mỏng

Thiệp thực đơn chính 

Dây kim tuyến vàng 48 cm

Giấy lót kem trơn mỏng

Thiệp chính ngoài (Đỏ nhung, Kem lợt 

nhũ, Vàng nhũ)
980

Bao thư giấy nhũ ép kim 640

Giấy lót kem trơn mỏng 180

200 đồng /tờ

1,800

450 đồng /tờ

Giấy nhũ 2050, giấy gân 1750, 

cộng phí LK 150.000

200 đồng/sợi

200 đồng /tờ

Giấy nhũ 1050, giấy gân 800, 

cộng phí LK 50.000

Giấy nhũ 950, giấy gân 800, 

cộng phí LK 50.000

Giấy nhũ 1450, giấy gân 1350, 

cộng phí LK 150.000

Giấy nhũ 950, giấy gân 800, 

cộng phí LK 50.000

450 đồng /tờ

Giấy nhũ 1050, giấy gân 800, 

cộng phí LK 50.000

Giấy nhũ 950, giấy gân 800, 

cộng phí LK 50.000

450 đồng /tờ

Giấy nhũ 1050, giấy gân 800, 

cộng phí LK 50.000

Thiệp Cám Ơn 

và Thực đơn 

chúng tôi 

không làm 

sẵn, chỉ làm 

mẫu mang tính 

chất tham 

khảo. Do vậy 

quý khách có 

nhu cầu sử 

dụng có thể 

chọn bất kỳ 

mẫu giáy nào 

của chúng tôi, 

và giá được 

tính luôn kèm 

tiền phí lên 

khuôn cho mỗi 

lô hàng.

chưa bao gồm 

dây KT vàng 

48 cm 

200đ/sợi

Giấy nhũ 950, giấy gân 800, 

cộng phí LK 50.000

450 đồng /tờ

DQ-

1214 

DQ-

1215

DQ-

1213

Giấy nhũ 2050, giấy gân 1750, 

cộng phí LK 150.000

200 đồng/sợi

DQ-

1212A

DQ-

1212B

DQ-

1212C

DQ-

1212D

Bao thư 

mỏng dán 

sẵn.

Ghi chú khác
Mã 

Thiệp
HÌNH ẢNH

Bao thư 

mỏng dán 

sẵn.

Giá Thiệp

Tổng Giá 

thành / Thiệp

D-1015 2,050

D-1014 1,600

BẢNG BÁO GIÁ PHÔI THIỆP MỜI TÂN GIA-MỪNG THỌ-CÁM ƠN-MENU



                                                               

Menu tiệc cưới ( tổng 04 cái)

5,000

10,000

10,000

Thiệp mời Mừng Thọ ( tổng 2 cái)

Thiệp mời Tân Gia ( tổng 3 cái)

10,000

QUY ĐỊNH CHUNG

Lưu ý: Những mẫu trên đã có trong các bộ thiệp cưới, tuy nhiên nếu Quý khách muốn mua 

mẫu riêng theo chủ đề thì giá thiệp mẫu như sau:

Thiệp cám ơn ( tổng 04 cái)

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 12 tháng 05 năm 2019

Ngô Đức Quyền

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

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). 

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.


