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, Zalo:0912400127
Email: ducquyencards@gmail.com
Website: www.ducquyencards.com

BẢNG GIÁ GIA CÔNG IN- BẾ-THÀNH PHẨM - THIỆP CƯỚI IN KỸ THUẬT SỐ
Stt Mã/ Tên khuôn thiệp

(chỉ áp dụng cho các nhà in thiệp cưới, không in lẻ cho khách hàng)
Hình ảnh minh
Kích thước TP
Loại giấy
Giá
họa

1

D-Bao thư Lớn Nắp Đứng
(gần giống khuôn phôi 1914)

12.5x18.5cm

2

L6-BAO THƯ LỚN -NGANG - NẮP
NGANG TP 175X130MM

17.5x13cm

3

L7-BAO THƯ LỚN -NGANG - NẮP
XÉO TP 175X130MM

17.5x13cm

4

E-Bao thư Vuông Nắp Đứng
(gần giống khuôn phôi 1931)

15x15cm

5

A-Bao thư Lớn Nắp Chữ V
(giống khuôn phôi 1923)

18.5x12.5cm

6

B-Bao thư Lớn Nắp Chữ V
(nắp xệ)

18.5x12.5cm

7

C-Bao thư Lớn Nắp Chữ V
(giống khuôn phôi 2021)

19x13cm

8

M- Bao thư Lớn Nắp Ngang

18x13cm

9

F-Bao thư Vuông Nắp Chữ V (giống
15x15cm
khuôn phôi 2031)

10

G-Bao thư Dài Nắp Chữ V
(giống khuôn phôi 2009)

20.5x10.5cm

11

H-Bao thư Dài nắp túi
(giống khuôn phôi thiệp 2001)

9.8x22.5cm

Giá 1400đ/cái chưa dán.
Giấy Trắng
* Dán bao +150đ/cái
gân MT
* In thêm mặt trong + 500đ/cái
180g
* Đổi giấy nhũ +300đ/cái

Giá 1700đ/cái chưa dán.
Giấy Trắng
* Dán +150đ/cái
gân MT
* In thêm mặt trong + 800đ/cái
180g
* Đổi giấy nhũ +300đ/cái

D3-Bao thư Dài
12 (Khổ TP 10.5x20.5cm, cùng cỡ phôi
2109)
13

K-Bao thư Dài nắp ngang
(giống khuôn phôi thiệp 1819)

V3-Bao thư vuông nắp xéo
14
(TP:15x15cm, giống phôi DQ-2131)

22.5x9.8cm

15x15cm

Ghi chú khác

Giấy Trắng
gân MT
180g

Giá 1850đ/cái chưa dán.
* Dán +150đ/cái
* In thêm mặt trong + 800đ/cái
* Đổi giấy nhũ +300đ/cái

Giá áp dụng cho SL từ 300 bao thư
tới 499 bao thư.
* Số lượng dưới 100 => cộng phí
100,000đ/lô hàng
* Số lượng từ 100 tới 299 => cộng phí
70,000đ/lô hàng.
* Số lượng từ 500 tới 999 giảm 100đ.
* Số lượng từ 1,000 trở lên giảm 150đ.
* Trường hợp bao thư có hai nội dung
trở lên thì được gộp thành 1 số lượng
nhưng + phí nhiều nội dung: 20,000đ
cho mỗi nội dung tăng thêm. ( Nếu các
nội dung đều nhiều hơn 300 thì không +
phí này).

Stt Mã/ Tên khuôn thiệp

Kích thước TP
Hình ảnh minh
(khuôn bế có
họa
sẵn)

Lót đơn Lớn (A-B-C-D-M)
( Tờ Báo lớn hơn tờ mời)

TB:11.7x17.4cm
TB:10.5x15.5cm

16

Lót đơn Lớn (L6, L7)
( Tờ Báo lớn hơn tờ mời)

TB:16.8x12.3
cm
TB:14.8x10.5cm

17

Lót đơn Vuông (E-F, V3)
( Tờ Báo lớn hơn tờ mời)

TB:14x14cm
TB:12x12.9cm

18

Lót đôi Lớn (A-B-C-D-M)
(in 2 mặt)

23.6(11.8+11.8
) x 17.4cm

15

19

Lót đôi Lớn (L6, L7)
(in 2 mặt)

24.6(12.3+12.3
)x16.8cm

20

Lót đôi Vuông (E-F, V3)
(in 2 mặt)

28(14+14) x
14cm

21

Lót đơn Dài (H-K)
(Tờ Báo = tờ mời)

8.8x21cm

22

Lót đơn Dài (G, D3)
(Tờ Báo = tờ mời)

9.2x18.8cm

23

Lót đôi Dài (H-K)
(in 2 mặt)

18(9+9) x
21cm

24

Lót đôi Dài (G, D3)
(in 2 mặt)

19(9.5+9.5) x
18.8cm

Loại giấy

Giá

Ghi chú khác

Lót: 900đ/ bộ 2 tờ
Giấy Trắng * Nếu lót đơn in 2 mặt +500đ/bộ
gân MT * Lót báo = lót mời giá giữ
nguyên.
230g
* Đổi giấy nhũ +200đ/bộ

Giấy Trắng
Lót: 1600đ/ bộ lót đôi
gân MT
* Đổi giấy nhũ +200đ/bộ
230g

Giấy Trắng Lót: 850đ/ bộ 2 tờ
gân MT * Nếu lót đơn in 2 mặt +500đ/bộ
* Đổi giấy nhũ +200đ/bộ
230g

Lót: 1550đ/ bộ lót đôi
Giấy Trắng
* Nếu lót có bế => cộng phí
gân MT
100.00đ/lô.
230g
* Đổi giấy nhũ +200đ/bộ

Giá áp dụng cho SL từ 300 bộ lót trở
lên
* Nếu SL dưới 100 => cộng phí
50,000đ/lô hàng
* Nếu SL từ 100 tới 299 => cộng phí
30,000đ/lô hàng.
* Trường hợp lót có hai nội dung trở lên
thì được gộp thành 1 số lượng nhưng +
phí nhiều nội dung: 10,000đ cho mỗi nội
dung tăng thêm. ( Nếu các nội dung đều
nhiều hơn 300 thì không + phí này).

QUY ĐỊNH CHUNG
• Giấy theo báo giá: Giấy trắng gân MT 180g và Giấy Trắng gân MT 230g:
=> Hai loại giấy này bản chất là giấy Fo trắng có cán vân cát một mặt. Nếu khách hàng không muốn in lên mặt gân thì có thể yêu cầu in
lên mặt trơn. Trường hợp khách yêu cầu hai mặt trơn thì vẫn có thể thay thế bằng giấy Fo trắng với cùng định lượng và giá sẽ không thay
đổi.…
=> Giấy bao thư luôn dùng định lượng 180g và lót 230g. Trường hợp khách hàng yêu cầu bao thư có cùng độ dầy 230g như lót thì giá sẽ
chênh lệch tăng 200đ/bao thư.
• Nếu khách yêu cầu đổi giấy nhũ: có 2 màu giấy nhũ để khách chọn (giá BT +300đ, lót +200đ)
=> Giấy trắng nhũ: Bao thư dùng giấy "TRẮNG NHŨ 170gsm mã N-216). Lót dùng giấy "TRẮNG NHŨ 240gsm mã N-100"
=> Giấy kem nhũ: Bao thư dùng giấy "KEM NHŨ KMA 170gsm mã N-253). Lót dùng giấy "KEM NHŨ KMA 240gsm mã N-252"
=> Trường hợp khách hàng yêu cầu bao thư có cùng độ dầy như lót thì giá sẽ chênh lệch tăng 300đ/bao thư.
• Nếu khách yêu cầu đổi giấy kraft ( bao thư +200đ, lót + 200đ):
=> Bao thư dùng giấy "GIẤY KRAFT 160gsm mã K-244). Lót dùng giấy "GIẤY KRAFT 250gsm mã K-245"
=> Trường hợp khách hàng yêu cầu bao thư có cùng độ dầy như lót thì giá sẽ chênh lệch tăng 300đ/bao thư.
• Nếu khách yêu Lót giấy can 180g :
=> Trường hợp tờ lót là 1 tờ giấy can thì phân ra 2 trường hợp.
* Nếu họa tiết in không tràn lề thì giá 1200đ/tờ (nếu số lượng ít phụ phí như quy định trên).
* Nếu họa tiết in có tràn lề thì giá 1400đ/tờ (nếu số lượng ít phụ phí như quy định trên).
• Bảng giá này áp dụng trong trường hợp Khách hàng thiết kế nội dung dựa vào khuôn mẫu chúng tôi cung cấp, chúng tôi in hoàn thiện bao
gồm cả logo nội dung hay sơ đồ…
• Nếu Quý khách có nhu cầu thêm thiệp phúc đáp, vui lòng tham khảo bảng giá thiệp phúc đáp KTS ( mỗi mẫu thiệp có khuôn thiệp phúc đáp
phù hợp tương ứng)…
• Trường hợp lót bế thành hình như vòng cung hay ô van… thì giá như trên cộng thêm phí bế 150,000đ/ lô hàng.
• Trường hợp lót có yêu cầu bo góc… thì giá như trên cộng thêm phí bo góc 20,000đ/lô có SL dưới 400. Trên 400 tờ tính 50đ/tờ.
• Trường hợp lót có yêu đóng mắt ngỗng… thì giá như trên cộng thêm phí đóng mắt ngỗng 50,000đ/lô có SL dưới 125 bộ lót. Trên 125 bộ lót
tính 400đ/bộ. (giá bao gồm cả mắt ngỗng hoặc nút).
• 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
TPHCM Ngày 08 tháng 09 năm 2020

