
CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN 
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Mã 

khuôn
Tên SP

Kích thước 

bao Thư TP
Loại giấy Tiêu chuẩn bộ thiệp Quy định giá Ghi chú khác

A Thiệp Lớn bao thư chữ V 18.5x12.5cm

B Thiệp Lớn bao thư chữ V 18.5x12.5cm

C Thiệp Lớn bao thư chữ V 19x13cm

D Thiệp Lớn bao thư đứng 12.5x18.5cm

M Thiệp Lớn bao thư ngang 18x13cm

N Thiệp Lớn bao thư ngang 19x14cm

E Thiệp Vuông bao thư đứng 15x15cm

F Thiệp Vuông bao thư chữ V 15x15cm

G Thiệp Dài bao thư chữ V 20.5x10.5cm

H Thiệp Dài bao thư đứng 9.9x22.4cm

K Thiệp Dài bao thư ngang 22.8x9.8cm

                                                               

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ - THIỆP CƯỚI IN KỸ THUẬT SỐ
(chỉ áp dụng cho các nhà in thiệp cưới, không in lẻ cho khách hàng) 

* Bao thư dùng 

giấy trắng gân 

cát MT 180g.

* Thiệp (lót) dùng 

giấy trắng gân 

cát MT 230g

* Bộ thiệp gồm bao 

thư chưa dán và hai 

tờ lót đơn.

* Lót cỡ dài hai tờ 

bằng nhau

* Lót cỡ lớn và 

vuông thì tờ mời 

nhỏ hơn tờ báo.

* Bao thư và lót đều 

in 1 mặt.

Giá 2600đ/bộ 

(Nếu mua từng bộ phận giá Bt 

1700đ, bộ lót 900đ)

* Giá áp dụng cho SL từ 300 tới 

500 bộ.

* Nếu SL từ trên 500 bộ  => giảm 

100đ/bộ.

* Nếu SL từ 200 tới 299 bộ => cộng 

phí 50,000đ/lô hàng.

* Nếu SL từ 100 tới 199 bộ => cộng 

phí 100,000đ/lô hàng

* Nếu SL dưới 100 bộ: + phí 

150,000đ/lô hàng.

* Nếu chỉ lấy bao thư hoặc lót thì giá 

bán theo từng thành phần nhưng phí 

thì nguyên phí như bộ.

* Công dán bao thư +150đ/cái

* In thêm mặt trong cho bao 

thư + 800đ/bộ.

* In thêm mặt 2 cho lót + 

800đ/bộ.

* Đổi giấy trắng nhũ +600đ/bộ 

(300 cho BT và 300 cho lót).

* Lót lớn và lót vuông khi đổi 2 

tờ lót bằng nhau: + 150đ/bộ.

* Đổi lót đôi:+1000đ/bộ (in 2 

mặt) 

* Nếu yêu cầu thêm giấy quấn:  

giá cộng 250đ/bộ.

QUY ĐỊNH CHUNG

• Thiệp Cưới In KTS: Khách hàng thiết kế nội dung dựa vào khuôn mẫu chúng tôi cung cấp, chúng tôi in hoàn thiện bao gồm cả nội 

dung hay sơ đồ…

• In mẫu màu(nếu yêu cầu) : Nếu khách hàng cần in chỉ để kiểm tra mẫu màu => phí 50.000đ ( nếu tới xem rồi quyết luôn thì không thu 

phí)

• In mẫu hoàn chỉnh(nếu yêu cầu) : nếu in mẫu xong phải bế hoặc gấp thành bao thư hoàn chỉnh => phí 100.000đ

• Các quy định về giao hàng, thanh toán được thực hiện như phôi thiệp cưới.

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