
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

Mã tem Hình Ảnh Tên hàng hóa Giá (đ/con) Ghi chú khác

Mã: TS01 Tem sáp - vương miện 4,000đ/ con

Mã: TS02 Tem sáp - Tim đôi 4,000đ/ con

Mã: TS03 Tem sáp - Hoa văn 1 4,000đ/ con

Mã: TS04 Tem sáp - Nhẫn đôi 4,000đ/ con

Mã: TS05 Tem sáp - Dâu rể 4,000đ/ con

Mã: TS06 Tem sáp - Wedding 4,000đ/ con

Mã: TS07 Tem sáp - Chữ Hỷ 1 4,000đ/ con

Mã: TS08 Tem sáp - Chữ hỷ 2 4,000đ/ con

Mã: TS09 Tem sáp - Chữ Love 4,000đ/ con

Mã: TS10 Tem sáp - Invitation 4,000đ/ con

Mã: TS11 Tem sáp - Thank you 4,000đ/ con

BẢNG BÁO GIÁ - TEM NIÊM PHONG SÁP

Cập nhật 06-01-2019

* Quý khách được chọn 1 

trong 12 màu sáp.



Mã tem Hình Ảnh Tên hàng hóa Giá (đ/con) Ghi chú khác

Mã: TS12 Tem sáp - Chữ W-VM 4,000đ/ con

Mã: TS13 Tem sáp - Chữ W 4,000đ/ con

Mã: TS14 Tem sáp - Chữ cái 1 4,000đ/ con

Mã: TS15 Tem sáp - Chữ cái 2 4,000đ/ con

Mã: TS16 Tem sáp - Chữ cái 3 4,000đ/ con

Mã: TS17 Tem sáp - logo mer 4,000đ/ con

Mã: TS18 Tem sáp - logo apple 4,000đ/ con

Mã Sáp Hình Ảnh Tên hàng hóa Giá (đ/cây) Ghi chú khác

SAP-01 Sáp tròn - Màu đen 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-02 Sáp tròn - Màu cam 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-03 Sáp tròn - Đồng đậm 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-04 Sáp tròn - Đồng nhạt 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-05 Sáp tròn - Màu sô cô la 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-06 Sáp tròn - Hồng đậm 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

* Nếu yêu cầu chữ cái theo ý muốn, 

Quý khách vui lòng đặt thêm con 

dấu giá 300,000đ/cái.

* Con dấu riêng khi đổ tem xong sẽ 

được trả cho quý khách giữ.

* Nếu đặt tem Quý khách được chọn 

1 trong 12 màu sáp.

* Logo này chỉ mang tính tham khảo.

* Quý khách cần đặt con dấu riêng 

với logo của mình (giá 

300,000đ/cái).

* Con dấu riêng khi đổ tem xong sẽ 

được trả cho quý khách giữ.

* Quý khách được chọn 1 trong 12 

màu sáp.



Mã Sáp Hình Ảnh Tên hàng hóa Giá (đ/cây) Ghi chú khác

SAP-07 Sáp tròn - Hồng nhạt 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-08 Sáp tròn - Màu vàng 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-09 Sáp tròn - Màu bạc 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-10 Sáp tròn - Màu Kem 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-11 Sáp tròn - Xanh lá 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

SAP-12 Sáp tròn - Xanh dương 15,000 đ/cây
* Mỗi cây đổ được 6 tới 8 con 

tem.

DAU26

M25 Muỗng nấu sáp M25 60,000 đ/cái

* Chiều dài 123mm

* Đường kính muỗng 25mm

* Trọng lượng 10,7g

                                                               

* Giá 300,000đ/cái (dấu đồng đường kính 26mm, cán gỗ, độ dài 90mm, 

trọng lượng 50g).

* Khách hàng có thể yêu cầu chữ cái, hoặc cung cấp file logo hoặc file thiết 

kế theo ý của Quý khách để chúng tôi thực hiện).

* Sau khi đặt dấu, Quý khách có thể đặt chúng tôi đổ tem hoặc có thể mua 

sáp và muỗng để tự đổ tem theo mong muốn của mình.

Bộ mẫu cây sáp tròn gồm 12 cây giá 180.000đ/bộ (có thể mua lẻ)

Bộ mẫu tem sáp gồm 18 con giá 72.000đ/bộ (có thể mua lẻ)

Ngô Đức Quyền

TPHCM Ngày 06 tháng 01 năm 2020

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

QUY ĐỊNH CHUNG

• Việc đổ sáp được thực hiện bằng phương pháp thù công nên hình dáng mỗi con sáp không 

giống nhau tuyệt đối.

• Mỗi tem sáp sẽ có đính sẵn loại băng keo đàn hồi đặc biệt ( tháo ra và dán lại được nhiều 

lần).

• Nếu khách hàng không cần băng keo phía sau thì giá giảm 500đ/tem ( khi đó quý khách có thể 

tự đính bằng keo súng…).

• Màu sắc của sáp có thể bị thay đổi nhẹ do khác lô sản xuất.


