
CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN 
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Tên từng 

thành phần
Loại giấy-quy cách in- bế…

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g, In 1 mặt không 

nền

* Bế khuôn mã D.

1,400

Lót đơn 2 tờ * Giấy Fo 230g, In 1 mặt 900

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g, In 1 mặt không 

nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã D.

1,500

Tờ lót giấy in 

2 mặt

* Giấy Fo 230g, In 2 mặt

* Cán vân cát.
750

Tờ lót giấy 

can in 1 mặt

* Giấy Can 180g

* In 1 mặt không tràn lề
1,200

 Đóng mắt 

ngỗng

* Đóng mắt ngỗng bộ lót

(khoan lỗ+ công+ mắt ngỗng)
400

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt không nền

* Bế khuôn mã D.

1,400

Lót đôi
* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt, cấn đường gấp
1,600

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem trơn HQ 190g

* In 1 mặt không nền

* Bế khuôn mã D.

1,450

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Kem trơn HQ 300g

* In 1 mặt
950

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã D.

1,600

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Fo 230g

* In 1 mặt, Cán vân cát.
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã D.

1,600

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Fo 230g

* In 1 mặt, Cán vân cát.
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem trơn HQ 190g

* In 1 mặt không nền

* Bế khuôn mã D.

1,450

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Kem trơn HQ 300g

* In 1 mặt
950

3,000

DQ-KD-

107
2,400

2,600

DQ-KD-

102
3,850

DQ-KD-

103

DQ-KD-

105

DQ-KD-

106

Kính gởi: Quý Khách Hàng Nhà In (đại lý)                                  (  Phát hành T.03 - 2021, Cập nhật 08-03-2021)           

Ghi chú khác
Mã 

Thiệp
Hình Ảnh

Giá Thiệp áp dụng cho số lượng 300 tới 499 bộ

2,400

DQ-KD-

101
2,300

DQ-KD-

104

BẢNG BÁO GIÁ THIỆP CƯỚI - IN NHANH KTS - ĐỢT 1

(Thiệp in nhanh KTS là loại thiệp đã bao gồm in nội dung bằng máy in Laser màu Kỹ Thuật Số)

2,600

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

* Giá áp dụng cho 

số lượng từ 300 

tới 499 bộ thiệp.

* Nếu số lượng 

khác, hoặc nhiều 

nội dung in, hoặc 

mua lẻ từng 

phần… xin vui 

lòng tham khảo 

thêm quy định 

cuối bảng giá.



Tên từng 

thành phần
Loại giấy-quy cách in- bế…

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt không nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã D.

1,500

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Fo 230g

* In 1 mặt, Cán vân cát.
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy đỏ 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân Ca rô, bế khuôn mã D.

1,700

Lót đơn 2 tờ
* Giấy đỏ 1 mặt 230g

* In 1 mặt, Cán vân Ca Rô
1,100

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem trơn HQ 190g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân Cát, Bế khuôn mã D.

1,650

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Kem trơn HQ 300g

* In 1 mặt, Cán vân Cát
1,050

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Vàng 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân Cát, Bế khuôn mã D.

1,700

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Vàng 1 mặt 230g

* In 1 mặt, Cán vân cát.
1,100

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt không nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã D.

1,500

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Fo 230g

* In 1 mặt, Cán vân cát.
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Vàng 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã D.

1,600

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Vàng 1 mặt 230g

* In 1 mặt
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem đậm nhũ KMA 170g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã D.

1,800

Thiệp 2 lá in 2 

mặt

* Giấy Kem đậm nhũ KMA 240g

* In 2 mặt + cấn đường gấp
1,800

Lót 2 tờ in 1 

mặt+cắt laser

* Giấy Kem đậm nhũ KMA 240g

* In 1 mặt  +  Cắt laser
2,300

Hình nổi + 

đính vào lót

* Hình nổi + khâu chỉ + dán lót vào 

thiệp.
5,500

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy đỏ 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã L7.

1,600

Thiệp 2 lá in 1 

mặt

* Giấy đỏ 1 mặt 230g

* In 1 mặt + cấn đường gấp
1,300

Lót 2 tờ in 1 

mặt+cắt laser

* Giấy Kem đậm nhũ KMA 240g

* In 1 mặt 

* Cắt laser

2,300

Hình nổi + 

đính vào lót

* Hình nổi + khâu chỉ + dán lót vào 

thiệp.
5,500

2,800

DQ-KD-

173
2,600

2,700

DQ-

KPL7-

121

10,700

DQ-KD-

172
2,500

DQ-

KPD-

120

11,400

Hình Ảnh

Giá Thiệp áp dụng cho số lượng 300 tới 499 bộ

DQ-KD-

108
2,500

Mã 

Thiệp

DQ-KD-

171

2,800

DQ-KD-

170

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

* Giá áp dụng cho 

số lượng từ 300 

tới 499 bộ thiệp.

* Nếu số lượng 

khác, hoặc nhiều 

nội dung in, hoặc 

mua lẻ từng 

phần… xin vui 

lòng tham khảo 

thêm quy định 

cuối bảng giá.

Ghi chú khác

DQ-KD-

109



Tên từng 

thành phần
Loại giấy-quy cách in- bế…

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Vàng 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã L7.

1,600

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Vàng 1 mặt 230g

* In 1 mặt
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Vàng 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã L7.

1,700

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Vàng 1 mặt 230g

* In 1 mặt, Cán vân cát.
1,100

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 2 mặt 100% nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã L7.

2,100

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Fo 230g

* In 1 mặt, Cán vân cát.
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Vàng 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã L7.

1,600

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Vàng 1 mặt 230g

* In 1 mặt
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy đỏ 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã L7.

1,600

Lót đơn 2 tờ
* Giấy đỏ 1 mặt 230g

* In 1 mặt, Bo góc
1,050

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy đỏ 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân cát.* Bế khuôn mã L7.

1,700

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Fo 230g, * In 2 mặt

* Cán vân cát. * Bo góc
1,550

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem trơn HQ 190g

* In 1 mặt không nền

* Bế khuôn mã L7.

1,450

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Kem trơn HQ 300g

* In 1 mặt
950

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Vàng 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã L7.

1,600

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Vàng 1 mặt 230g

* In 1 mặt
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem trơn HQ 190g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân Cát, * Bế khuôn L7.

1,650

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Kem trơn HQ 300g

* In 1 mặt, * Cán vân Cát
1,050

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Vàng 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã L7.

1,600

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Vàng 1 mặt 230g

* In 1 mặt
1,000

DQ-KL7-

118
2,600

DQ-KL7-

116
2,600

DQ-KL7-

117
2,700

2,650

DQ-KL7-

114
3,250

DQ-KL7-

115
2,400

2,800

DQ-KL7-

111
3,100

DQ-KL7-

112
2,600

DQ-KL7-

122
2,600

Ghi chú khác

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

* Giá áp dụng cho 

số lượng từ 300 

tới 499 bộ thiệp.

* Nếu số lượng 

khác, hoặc nhiều 

nội dung in, hoặc 

mua lẻ từng 

phần… xin vui 

lòng tham khảo 

thêm quy định 

cuối bảng giá.

DQ-KL7-

110

DQ-KL7-

113

Mã 

Thiệp
Hình Ảnh

Giá Thiệp áp dụng cho số lượng 300 tới 499 bộ



Tên từng 

thành phần
Loại giấy-quy cách in- bế…

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy đỏ 1 mặt 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã L7.

1,600

Lót đơn 2 tờ 

có bế

* Giấy đỏ 1 mặt 230g

* In 1 mặt, * Bế khuôn lót K2L7

1,000đ/bộ lót 

+ phí bế 

150,000đ/ lô 

hàng

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 50% nền

* Cán vân cát. * Bế khuôn mã D4.

1,550

Thiệp báo 

gập 2 có bế

* Giấy Fo 230g, * In 2 mặt

* Cán vân cát.

* Bế khuôn thiệp báo KTS-D4

1,600đ/tờ + 

phí bế 

150,000đ/ lô 

hàng

Lót đơn 1 tờ 

có bế

* Giấy Fo 230g

* In 1 mặt, * Cán vân cát.

* Bế khuôn lót mời KTS-D4

600đ/tờ + phí 

bế 150,000đ/ 

lô hàng

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 50% nền

* Cán vân cát.* Bế khuôn mã D4.

1,550

Thiệp báo 

gập 2 có bế

* Giấy Fo 230g, * In 2 mặt

* Cán vân cát.

* Bế khuôn thiệp báo KTS-D4

1,600đ/tờ + 

phí bế 

150,000đ/ lô 

hàng

Lót đơn 1 tờ 

có bế

* Giấy Fo 230g, * In 1 mặt

* Cán vân cát.

* Bế khuôn lót mời KTS-D4

600đ/tờ + phí 

bế 150,000đ/ 

lô hàng

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem đậm nhũ KMA 170g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã D5.

1,800

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Kem đậm nhũ KMA 240g

* In 1 mặt
1,050

Bao Thư 

chưa dán

* GIẤY KRAFT 160gsm(K-244)

* In 1 mặt 50% nền

* Bế khuôn mã D5.

1,650

Lót đơn 2 tờ
* GIẤY KRAFT 250gsm(K-245)

* In 1 mặt
1,050

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân cát.* Bế khuôn mã D3.

1,900

Lót đôi

* Giấy F 230g

* In 2 mặt, cấn đường gấp

* Cán vân cát.

1,650

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân Ca Rô.

* Bế khuôn mã D3.

1,900

Lót đôi

* Giấy F 230g

* In 2 mặt, cấn đường gấp

* Cán vân Ca Rô.

1,650

DQ-KD3-

132
3,550

DQ-KD3-

133
3,550

DQ-KD5-

131 Đỏ
2,850

DQ-KD5-

131 Rêu
2,700

DQ-KD4-

130 

X.Rêu

3,750đ/bộ  

+ phí bế lót 

300,000đ/ lô 

hàng

DQ-KD4-

130 

X.Dươn

g

3,750đ/bộ  

+ phí bế lót 

300,000đ/ lô 

hàng

DQ-KL7-

119

2,600đ/bộ+ 

phí bế lót 

150,000đ/ lô 

hàng

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

* Giá áp dụng cho 

số lượng từ 300 

tới 499 bộ thiệp.

* Nếu số lượng 

khác, hoặc nhiều 

nội dung in, hoặc 

mua lẻ từng 

phần… xin vui 

lòng tham khảo 

thêm quy định 

cuối bảng giá.

Mã 

Thiệp
Hình Ảnh

Giá Thiệp áp dụng cho số lượng 300 tới 499 bộ

Ghi chú khác



Tên từng 

thành phần
Loại giấy-quy cách in- bế…

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân Cát, Bế khuôn mã D3.

1,900

Lót đơn giấy 

gồm 2 tờ

* Giấy Fo 230g, * In 1 mặt

* Cán vân Cát
950

Tờ lót giấy 

can in 1 mặt

* Giấy Can 180g

* In 1 mặt không tràn lề
1,200

 Đóng mắt 

ngỗng

* Đóng mắt ngỗng bộ lót

( khoan lỗ+ công+ mắt ngỗng)
400

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 2 mặt 100% nền

* Cán vân cát.* Bế khuôn mã G.

2,700

Lót đơn 2 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt, * Cán vân cát.
1,450

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt không nền

* Cán vân cát.* Bế khuôn mã E.

1,500

Lót đơn 2 tờ
* Giấy Fo 230g

* In 1 mặt, * Cán vân cát.
1,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem trơn HQ 190g

* In 2 mặt không nền

* Bế khuôn mã V3.

2,700

Tờ lót giấy có 

bồi + bế

* Giấy Kem trơn HQ 300g

* In 1 mặt + bồi thành 2 mặt

* Bế khuôn tròn 14x14cm

1,650đ/tờ + 

phí bế 

150,000đ/ lô 

hàng

Giấy can in có 

bế

* Giấy can 180g, * In 1 mặt.

* Bế khuôn tròn 14x14cm

1,200đ/tờ + 

phí bế 

150,000đ/ lô 

hàng

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem nhũ KMA 170g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã PD5.

1,700

Thiệp gập 2 in 

2 mặt

* Giấy Kem nhũ KMA 240g

* In 2 mặt + cấn đường gấp
1,800

Lót 2 tờ in 1 

mặt+cắt laser

* Giấy Kem nhũ KMA 240g

* In 1 mặt 

* Cắt laser

2,200

Hình nổi + 

đính vào lót

* Hình nổi + dán vào lót + dán lót 

vào thiệp.
4,800

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem nhũ KMA 170g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã PD5.

1,700

Thiệp gập 2 in 

2 mặt

* Giấy Kem nhũ KMA 240g

* In 2 mặt + cấn đường gấp
1,800

Lót 2 tờ in 1 

mặt+cắt laser

* Giấy Kem nhũ KMA 240g

* In 1 mặt , * Cắt laser
2,200

Hình nổi + 

đính vào lót

* Hình nổi + dán vào lót + dán lót 

vào thiệp.
4,800

DQ-

KPD5-

160 

Dương 

lợt

10,500

DQ-

KPD5-

160 

Hồng lợt

10,500

DQ-KE-

124
2,500

DQ-KV3-

125

5,550đ/bộ  

+ phí bế lót 

150,000đ/ lô 

hàng

DQ-KD3-

134
4,450

Giá Thiệp áp dụng cho số lượng 300 tới 499 bộ

DQ-KG-

135
4,150

Hình Ảnh
Mã 

Thiệp
Ghi chú khác

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

* Giá áp dụng cho 

số lượng từ 300 

tới 499 bộ thiệp.

* Nếu số lượng 

khác, hoặc nhiều 

nội dung in, hoặc 

mua lẻ từng 

phần… xin vui 

lòng tham khảo 

thêm quy định 

cuối bảng giá.



Tên từng 

thành phần
Loại giấy-quy cách in- bế…

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem nhũ KMA 170g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã PD5.

1,700

Thiệp gập 2 in 

2 mặt

* Giấy Kem nhũ KMA 240g

* In 2 mặt + cấn đường gấp
1,800

Lót 2 tờ in 1 

mặt+cắt laser

* Giấy Kem nhũ KMA 240g

* In 1 mặt , * Cắt laser
3,100

Hình nổi + 

đính vào lót

* Hình nổi + dán vào lót + dán lót 

vào thiệp.
3,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Kem nhũ KMA 170g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã PD5.

1,700

Thiệp gập 2 in 

2 mặt

* Giấy Kem nhũ KMA 240g

* In 2 mặt + cấn đường gấp
1,800

Lót 2 tờ in 1 

mặt+cắt laser

* Giấy Kem nhũ KMA 240g

* In 1 mặt , * Cắt laser
3,100

Hình nổi + 

đính vào lót

* Hình nổi + dán vào lót + dán lót 

vào thiệp.
3,000

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã PD4

1,400

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt
700

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã PD4

1,400

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt
700

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã PD4

1,400

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt
700

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Bế khuôn mã PD4

1,400

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt
700

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã PD4

1,500

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt, * Cán vân cát.
800

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân Ca rô.

* Bế khuôn mã PD4

1,500

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt, * Cán vân Ca rô.
800

DQ-

KPD4-

144

2,300

DQ-

KPD4-

145

2,300

DQ-

KPD4-

142

2,100

DQ-

KPD4-

143

2,100

DQ-

KPD4-

140

2,100

DQ-

KPD4-

141

2,100

DQ-

KPD5-

161 X. 

Dương

9,600

Giá Thiệp áp dụng cho số lượng 300 tới 499 bộ

DQ-

KPD5-

161 

Vàng

9,600

Ghi chú khác

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

* Giá áp dụng cho 

số lượng từ 300 

tới 499 bộ thiệp.

* Nếu số lượng 

khác, hoặc nhiều 

nội dung in, hoặc 

mua lẻ từng 

phần… xin vui 

lòng tham khảo 

thêm quy định 

cuối bảng giá.

Mã 

Thiệp
Hình Ảnh



Tên từng 

thành phần
Loại giấy-quy cách in- bế…

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt không nền

* Cán vân cát, Bế khuôn mã PD4

1,400

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt, Cán vân cát.
800

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt 100% nền

* Cán vân cát. Bế khuôn mã PD4

1,500

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt, * Cán vân cát.
800

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy trắng nhũ KMA 170g

* In 1 mặt không nền

* Bế khuôn mã PD4

1,500

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy trắng nhũ KMA 240g

* In 2 mặt
850

Bao Thư 

chưa dán

* Giấy Fo 180g

* In 1 mặt không nền

* Cán vân cát. Bế khuôn mã PD4

1,400

Lót đơn 1 tờ 

in 2 mặt

* Giấy Fo 230g

* In 2 mặt, * Cán vân cát.
800

CM-

TKTS-

D1

190,000

(50 thiệp mẫu 

đóng cuốn album 

màu đen 24 lá, 

tặng kèm link tải 

file dữ liệu)

BM-

TKTS-

D1

110,000

(gồm 50 thiệp bỏ 

bịch nilon, tặng 

kèm link tải file dữ 

liệu)

Cuốn mẫu THIỆP KTS đợt 1

Bộ mẫu THIỆP KTS đợt 1

( Quý khách hàng có thể chọn mua lẻ từng mẫu theo nhu cầu, 

giá như trong bảng giá)

DQ-

KPD4-

147

2,300

DQ-

KPD4-

148

Giá Thiệp áp dụng cho số lượng 300 tới 499 bộ

Hình Ảnh
Mã 

Thiệp

DQ-

KPD4-

149

2,200

2,350

DQ-

KPD4-

146

2,200

. Quy định về giá áp dụng cho bao thư: 

=> Mặc định là bao thư đều chưa dán. nếu có yêu cầu dán thì Quý Khách cần ghi chú khi đặt hàng. Chi phí dán bao thư 

150đ/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/cái.

* Số lượng từ 1,000 trở lên giảm 150đ/cái.

* Trường hợp bao thư có hai nội dung trở lên thì được gộp thành 1 số lượng nhưng cộng phí nhiều nội dung: 20,000đ 

cho mỗi nội dung tăng thêm. ( Nếu các nội dung đều nhiều hơn 300 thì không tính phí này).

. Quy định về giá áp dụng cho lót: 

=> Giá trên 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).

=> Một số loại lót có bế do chúng tôi đã tách tiền công bế ra nên luôn thu thêm tiền công bế 150,00đ như báo giá của 

mẫu đó có ghi.

Ghi chú khác

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

* Giá áp dụng cho 

số lượng từ 300 

tới 499 bộ thiệp.

* Nếu số lượng 

khác, hoặc nhiều 

nội dung in, hoặc 

mua lẻ từng 

phần… xin vui 

lòng tham khảo 

thêm quy định 

cuối bảng giá.



                                                               

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

• Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 tới 11h30, Chiều từ 1h tới 5h( không kể chủ nhật).

TPHCM Ngày 10 tháng 03 năm 2021

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

. Hỗ trợ file thiết kế: 

=> File  thiết kế thiệp In nhanh KTS được cung cấp miễn phí cho khách hàng đặt mua bộ mẫu hoặc cuốn mẫu (Khi đặt 

hàng, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi gửi đường link để tải file qua E-mail hoặc Zalo.

=> File thiết kế chúng tôi cung cấp cũng tương tự như file in nội dung phôi thiệp. Một số phần chính của thiệp chúng tôi 

đã bôi mờ. Khi khách hàng gửi file in chúng tôi sẽ thay thế bằng file gốc trước khi in.

. Những ưu điểm đặc biệt của dòng thiệp In Kỹ thuật Số: 

=> Thêm thông tin khi in: Khách hàng có thể để thêm logo của tiệm in, sơ đồ, tên chủ hôn, câu kinh thánh…theo ý muốn 

mà không thay đổi giá.

=> Chất lượng nội dung in: Do phần họa tiết và nội dung in cùng sản xuất đồng thời bằng máy in laser màu KTS nên chất 

lượng in nội dung cao hơn nhiều so với việc dùng phôi in thêm nội dung bằng các máy in phun thông thường...

=> Thời gian sản xuất : Thời gian chúng tôi hoàn thành thiệp in KTS sẽ dao động từ 2 tới 4 ngày kể từ khi chúng tôi nhận 

được file hoàn chỉnh từ Quý khách hàng (không kể chủ nhật). Thời gian này cũng tương tự như bộ phôi có thêm phần ép 

kim hay kéo lụa. 

=> Những thay đổi Không thay đổi giá: Những hình ảnh của thiệp mà chúng tôi đã làm mờ, Quý khách cũng có thể yêu 

cầu bỏ ra hoặc thu nhỏ... để phù hợp với phần thiết kế nội dung của Quý khách ( Việc thay đổi này Quý khách phải ghi 

chú vào file khi gửi in).

=> Những thay đổi Có tăng hoặc giảm giá: Với mỗi mẫu thiệp In KTS của chúng tôi phát hành, Quý khách cũng có thể 

được thay đổi loại giấy, thay đổi có cán vân hay không, thay đổi loại vân, in thêm hoặc bỏ in mặt thứ 2, hoặc thiết kế mới 

hoàn toàn dựa vào khuôn thiệp trong file... (việc thay đổi này sẽ được tăng hoặc giảm tiền tương ứng theo công thức 

trong "BẢNG GIÁ GIA CÔNG IN- BẾ-THÀNH PHẨM - THIỆP CƯỚI IN KỸ THUẬT SỐ"  link: 

https://ducquyencards.com/upload/file/1603886459-THIEPCUOIKTSKHACHTHIETKEKH.pdf

•Lỗi lộ trắng khi gấp bao thư: 

=> Với các mẫu bao thư có phủ các nền đậm, khi gấp thành bao thư cũng dễ bị nút mực in tại cạnh gấp để lộ ra đường 

trắng nhỏ của giấy. Chúng tôi đã có các biện pháp để khắc phục nhưng vẫn có thể bị nhẹ. 

•Máy in - Độ đồng đều và ổn định của màu in: 

=> Chúng tôi sẽ cố gắng để bài in có chất lượng cao nhất và màu thiệp sẽ giống với thiệp mẫu đã phát hành. Tuy nhiên 

chúng tôi cũng chỉ cam kết độ ổn định của màu sắc từ 85% tới 95%.

=> Những yếu tố dưới đây sẽ ảnh hưởng tới độ đồng đều và ổn định của màu sắc( chia sẻ để khách hàng tham khảo):

   * Máy in-mực in: Máy in nên là máy đời mới, đồng thời mực cùng các vật tư thay thế và chế độ bảo trì của chính hãng 

sẽ cho sản phẩm in đẹp và ổn định hơn (điều này chúng tôi đảm bảo).

   * Khác đợt in: Một file in vào 2 ngày khác nhau cũng có một chút sai lệnh về màu sắc.

   * Thời gian in: Màu mực laser ít bị phai màu qua thời gian, tuy nhiên nếu 1 bài được in từ lâu, do mực đã khô nên cũng 

sẽ khác một chút so với bài mới in.

   * Khác định lượng (độ dầy) giấy: Cùng loại giấy nhưng khác nhau về độ dầy thì màu sắc giấy nguyên thủy cũng đã 

không giống nhau. Khi in độ hút mực giữa hai loại giấy dầy và mỏng cũng khác nhau. Hai yếu tố trên sẽ làm cho màu in 

giữa hai loại giấy khác độ dầy không đồng màu nhau.

   * Khác loại giấy: Nếu cùng file in nhưng khác loại giấy cũng sẽ cho ra 2 màu khác nhau.

   * Các mẫu thiệp có phủ nền: Với những mẫu thiệp có phủ nền, khả năng chênh lệch màu hoặc sọc nhẹ là cao hơn các 

loại khác. 

• Định nghĩa: In không phủ nền - In 50% nền và in 100% nền: 

=> Trong báo giá từng mẫu chúng tôi có ghi rõ việc in không nền hay in 100% nền nhằm mục đích cho khách hàng hiểu 

để biết cách tính giá nếu khách hàng thay đổi hoàn toàn thiết kế dựa vào khuôn mẫu có sẵn.

=> In Không phủ nền: Nghĩa là bao thư chỉ có các chữ, hình ảnh hay họa tiết mà không tô màu nền. Nếu chỉ có 1 nắp nhỏ 

tô màu nền cũng được tính là in không nền ( ví dụ mẫu thiệp DQ-KD-101).

=> In 50% nền: Nếu chỉ mặt sau bao thư không in nền thì được tính là in 50% nền ( ví dụ mẫu thiệp DQ-KD5-131). 

Trường hợp này giá cao hơn in không nền 50đ/ bao thư.

=> In 100% nền: Toàn bộ bao thư có in phủ nền ( ví dụ mẫu thiệp DQ-KD-109). Trường hợp này giá cao hơn in không 

nền 100đ/ bao thư.

=> Độ phủ nền chỉ áp dụng với bao thư. Không áp dụng cho lót).


