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Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / 

Thiệp

Bao Thư chính (ép 3D, chưa dán) 850

Lót đôi dầy (in 2 mặt,ép kim) 550

Bao Thư chính (ép kim, chưa dán) 850

Lót đôi dầy (in 2 mặt,ép kim) 550

Bao Thư chính (chưa dán) 700

Lót đôi dầy (in 2 mặt) 450

Bao Thư chính (chưa dán) 700

Lót đôi dầy (in 2 mặt) 450

Bao Thư chính (chưa dán) 700

Lót đôi dầy (in 2 mặt) 450

Bao Thư chính (ép 3D, chưa dán) 850

Lót đôi dầy (in 2 mặt,ép kim) 550

Bao Thư chính (ép 3D, chưa dán) 850

Lót đôi dầy (in 2 mặt,ép kim) 550

Bao Thư chính (ép 3D, laser, chưa dán) 1,900

Lót đôi dầy (in 2 mặt,ép kim) 550

Bao thư ép 3D, dán sẵn( đỏ nhung) 800

Bao thư ép 3D, dán sẵn( Vàng lợt) 900

Thiệp chính dán sẵn - túi -dâu- rể ( đỏ nhung) 1,800

Thiệp chính dán sẵn - túi -dâu- rể ( Vàng lợt) 1,950

Lót đôi ép kim ( ép đỏ, ép vàng) 550

1,400

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

Kính gởi: Quý Khách Hàng Nhà In (đại lý)                           ( Cập nhật từ ngày 01-04-2021)           

Ghi chú khácMã Thiệp

BẢNG BÁO GIÁ THIỆP CƯỚI : ĐỢT 20

 PHÁT HÀNH THÁNG 05 NĂM 2019

Hình Ảnh

Giá Thiệp

DQ-2001 

Offset

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

DQ-2002 

Offset
1,400

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

1,400

ép kim tên bao thư: 300đ/nhát ép+ phí làm khuôn 50.000đ

DQ-2003 

Offset
1,150

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

DQ-2004 

Offset
1,150

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

DQ-2007 

Màu đỏ, 

Vàng lợt

DQ-2004 

IH
1,150

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

DQ-2005 

Offset

2,450

ép kim tên bao thư: 300đ/nhát ép+ phí làm khuôn 50.000đ

DQ-2005 

IH
1,400

ép kim tên bao thư: 300đ/nhát ép+ phí làm khuôn 50.000đ

DQ-2008 

Đỏ nhung, 

Vàng lợt 

nhũ

*Bao thư dán 

sẵn.

*Thiệp chính 

đã gấp, dán túi 

và cô dâu chú 

rể hoàn chỉnh. 

Nhà in chỉ in tờ 

lót nhét vào là 

xong.

Đỏ nhung 

3.150đ/bộ. 

Vàng 

3.400đ/bộ



Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / 

Thiệp

Bao thư ép 3D, dán sẵn( đỏ, xanh) 950

Thiệp chính ép nổi-laser (đỏ, xanh) 1,800

Lót đôi in (2 màu dùng chung) 430

Bao Thư chính ép 3D (chưa dán) 1,000

Lót đôi dầy ép kim 550

Bao Thư chính dán sẵn 800

Tờ lót báo 270

Tờ lót mời 230

Bao Thư chính dán sẵn 800

Tờ lót báo 270

Tờ lót mời 230

Bao Thư chính dán sẵn 1,200

Tờ lót báo 270

Tờ lót mời 230

Bao thư ép 3D, dán sẵn( Nâu, bạc) 1,150

Tờ lót báo ( Nâu, bạc) 270

Tờ lót mời ( Nâu, bạc) 230

Bao thư ép 3D, dán sẵn( Đỏ, Vàng) 1,150

Tờ lót báo ( Đỏ, Vàng) 270

Tờ lót mời ( Đỏ, Vàng) 230

Bao Thư chính dán sẵn 800

Lót đôi dầy (in 2 mặt) 550

Bao thư ép 3D, dán sẵn( X.Dương) 1,150

Bao thư ép 3D, dán sẵn( Kem nhũ) 1,350

Bộ lót 2 Tờ ép 3D-X.Dương (báo + mời) 700

Bộ lót 2 Tờ ép 3D-kem nhũ (báo + mời) 860

Bao thư ép 3D, dán sẵn( Đỏ nhung) 1,100

Bộ lót 2 Tờ ép 3D-Đỏ nhung(báo + mời) 700

Ghi chú khác

DQ-2010 

Đỏ nhung
1,550

DQ-2009 

Đỏ nhung, 

X.Dương

3,180

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

Mã Thiệp Hình Ảnh

Giá Thiệp

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

DQ-2011 

Offset
1,300

Bao thư chính 

dán sẵn. (In 

tên hoặc in 

hình) 

DQ-2014 

Màu Nâu, 

Màu Bạc

1,650

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

DQ-2012 

Offset
1,300

Bao thư chính 

dán sẵn. (In 

tên hoặc in 

hình) 

DQ-2013 

đỏ nhung
1,700

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

DQ-2015 

Màu Đỏ, 

Màu Vàng

1,650

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

DQ-2017 

Offset
1,350

Bao thư chính 

dán sẵn. (In 

tên hoặc in 

hình) 

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

X.Dương 

1.850đ/bộ. 

Kem nhũ 

2.210đ/bộ

DQ-2018 

X.Dương, 

Kem nhũ

1,800
*Bao thư dán 

sẵn. 
DQ-2019 

Đỏ nhung

* Mẫu này chúng tôi in demo tên và nội dung bằng phương pháp in lụa nhũ vàng, chúng tôi có nhận gia công 

in lụa, Quý khách quan tâm vui lòng tham khảo giá gia công in lụa ở cuối bảng giá.



Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / 

Thiệp

Bao thư ép 3D, dán sẵn( X.Dương) 1,100

Tờ lót báo ép kim- Plastic 0.5mm 950

Tờ lót mời ép kim- Giấy X.Dương 350

Bìa ngoài dán túi sẵn ( Vàng, Bạc) 7,450

Bao thư nhỏ dán sẵn ( Vàng, Bạc) 850

Giấy quấn ép 3D ( Vàng, Bạc) 350

Tờ lót báo ép 3D ( Vàng, Bạc) 550

Bao Thư chính dán sẵn 1,100

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt. 600

Bao Thư chính dán sẵn 1,100

Giấy quấn 250

Tờ lót mời bằng giấy 300

Tờ lót báo bằng Acrylic đã ép kim viền 5,900

Bao Thư dán sẵn (đỏ) 1,100

Bao Thư dán sẵn (Kraft) 950

Thiệp chính ép 3D (đỏ) 450

Thiệp chính ép 3D (Kraft) 550

Giấy quấn ép 3D (đỏ, Kraft) 320

Bộ lót 2 tờ ( lót báo+mời). 500

Bao thư ép 3D, dán sẵn( Đỏ) 1,100

Tờ lót báo ép kim- Plastic 0.9mm 1,600

Tờ lót mời ép kim- Giấy Kem 400

Bao Thư dán sẵn (Hồng, gỗ) 1,100

Thiệp chính laser-dán sẵn túi  (Hồng, gỗ) 2,900

Tờ lót báo (dùng chung 2 màu) 250

Tờ lót mời (dùng chung 2 màu) 230

Mã Thiệp Hình Ảnh

Giá Thiệp

DQ-2020 

Màu Vàng 

Màu Bạc

9,200

*Bao thư nhỏ 

dán sẵn. 

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 

100.000đ

2,400

DQ-2019 

Plastic 

dương

* Tờ lót Plastic và lót bằng giấy đã có ép kim hoa văn sẵn. Quý khách về in thêm nội dung. Hoặc nếu muốn 

ép kim nội dung báo + mời như mẫu thì cộng tiền ép 900đ/bộ và phí làm khuôn là 700.000đ.

* Khách hàng cũng có thể ứng dụng chất liệu này với họa tiết và mẫu bất kỳ khác. Giá không đổi.

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 

100.000đ

Ghi chú khác

DQ-2021 

Offset
1,700

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

7,550

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đDQ-2021 

Acrylic

* Tờ lót Acrylic đã có ép kim hoa văn viền. Quý khách về in thêm nội dung. Hoặc nếu muốn ép kim nội dung 

thiệp báo (2 màu như mẫu) lên tấm Acrylic như mẫu thì cộng tiền ép 1.000đ/tấm và phí làm khuôn là 

350.000đ.

* Khách hàng cũng có thể ứng dụng chất liệu này với họa tiết và mẫu bất kỳ khác. Giá không đổi.

DQ-2023 

Plastic

3,100

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

* Tờ lót Plastic đã có ép kim hoa văn viền. Quý khách về in thêm nội dung. Hoặc nếu muốn ép kim nội dung 

thiệp báo lên tấm plastic như mẫu thì cộng tiền ép 600đ/tấm và phí làm khuôn là 300.000đ.

* Khách hàng cũng có thể ứng dụng chất liệu này với họa tiết và mẫu bất kỳ khác. Giá không đổi.

DQ-2022 

Đỏ nhung, 

Giấy Kraft

Đỏ nhung 

2,370đ/bộ. 

Giấy Kraft 

2.320đ/bộ

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

DQ-2024 

Màu hồng, 

Màu gỗ

4,480

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ



Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / 

Thiệp

Thiệp chính dán sẵn túi (Nhung) 1,200

Thiệp chính dán sẵn túi (Kraft) 1,450

Giấy quấn chưa dán (dùng chung 2 màu) 250

Tờ lót báo (dùng chung 2 màu) 270

Bao thư mời dán sẵn (dùng chung 2 màu) 800

Thiệp chính dán sẵn túi +nút+dây(Màu Kraft) 2,380

Thiệp chính dán sẵn túi +nút+dây(Kem, 

Dương)
3,050

Tờ lót báo (Ép nâu, ép vàng, ép dương) 400

Bao thư mời dán sẵn(Ép nâu, ép vàng, ép 

dương)
850

Bao Thư dán sẵn (đỏ gân) 1,550

Bao Thư dán sẵn (màu Kraft) 1,100

Thiệp chính cắt laser  (đỏ gân) 3,650

Thiệp chính cắt laser  (màu Kraft) 3,150

Giấy quấn(2 màu dùng chung) 220

Tờ lót báo(2 màu dùng chung) 300

Tờ lót mời(2 màu dùng chung) 230

Bao Thư chính dán sẵn 1,000

Lót đôi dầy (ép + in 2 mặt) 650

Bao Thư in 2 mặt- dán sẵn 1,150

Lót đôi dầy (ép + in 2 mặt) 700

Bao Thư chính dán sẵn 800

Lót đôi dầy (in 2 mặt) 550

Bao Thư chính ép 3D (chưa dán) 1,050

Lót đôi dầy ép kim 650

Bao Thư dán sẵn (đỏ) 1,100

Bao Thư dán sẵn (kem) 1,250

Thiệp chính cắt laser  (đỏ) 2,050

Thiệp chính cắt laser  (kem) 2,250

Lót đôi in (2 màu dùng chung) 450

Bao Thư dán sẵn (đỏ, dương) 1,200

Thiệp chính cắt laser (đỏ, dương) 2,300

Lót đôi in in 2 mặt(đỏ, dương) 500

DQ-2026 

Màu Kraft, 

Kem gân, 

Dương 

gân

DQ-2027 

Đỏ Gân, 

Màu Kraft

Đỏ gân 

5,950đ/bộ. 

Màu Kraft 

5.000đ/bộ

Giá Thiệp

Ghi chú khác

Màu Kraft 

3,630đ/bộ. 

Kem, Dương 

4.300đ/bộ

*Bao thư nhỏ 

dán sẵn. 

*Thiệp chính 

dán sẵn túi, 

gắn sẵn nút và 

dây.

DQ-2025 

Đỏ nhung, 

Giấy Kraft

Đỏ nhung 

2,520đ/bộ. 

Giấy Kraft 

2.770đ/bộ

*Bao thư + túi  

dán sẵn. 

*Giấy quấn 

chưa dán( 

công dán 

100đ) 

Mã Thiệp Hình Ảnh

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

DQ-2030 

Offset
1,650

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

DQ-2031 

Offset
1,850

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

4,000

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

DQ-2032 

Offset
1,350

*Bao thư dán 

sẵn. 

DQ-2033 

Đỏ nhung
1,700

Bao thư chính 

chưa dán( 

công dán 

150đ)

DQ-2034 

Đỏ nhung, 

Kem nhũ

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ

Đỏ nhung 

3,600đ/bộ. 

Kem nhũ 

3.950đ/bộ

DQ-2035 

Đỏ nhung, 

X.Dương



Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / 

Thiệp

Bao Thư dán sẵn (2 màu dùng chung) 950

Thiệp chính cắt laser (đỏ, dương) 2,300

Giấy quấn (2 màu dùng chung) 220

Tờ lót báo(2 màu dùng chung) 300

Tờ lót mời(2 màu dùng chung) 230

Bao thư chính (Đỏ nhung & Vàng lợt) 900

Tờ giấy lót 150

Bao thư chính (màu Bạc) 900

Tờ giấy lót (màu Bạc) 150

Bao thư dán sẵn (mã E, F, G, D) 580

Phôi thiệp (mã E, F, G, D) 620

Cuốn Album không 2019 gồm 24 lá 95,000
kích thước 

39X26.5cm

Ghi chú khác

   *Nếu khách hàng muốn thay đổi màu của bìa cuốn album để hợp với màu logo của 

tiệm thì chi phí tăng 10-20.000đ/ cuốn tùy theo loại giấy cần thay đổi và mức phí là 

300.000đ cho mỗi lần đặt hàng. 

    *Nếu khách hàng muốn ép kim bổ sung tên tiệm ở ngoài bìa cuốn Album. Chi phí 

ép sẽ báo cụ thể theo kích thước ép kim, ngoài ra sẽ thêm khoản phí thay đổi 

100.000đ cho mỗi lần đặt hàng. 

Album 

không-

2019

Mã Thiệp Hình Ảnh

Giá Thiệp

Bao thư dán 

sẵn.

M3D-09 

Đỏ nhung, 

Vàng lợt

1,050

Bao thư dán 

sẵn.

M3D-10 

Màu Bạc

DỊCH VỤ: IN GIA CÔNG NỘI DUNG BẰNG MÁY IN KTS

CD dữ liệu in thiệp Đức Quyền : Giá 20.000đ, Bộ Mẫu Giấy Đức Quyền : Giá 20.000đ

Bộ mẫu ĐỢT 20 gồm 62 bộ thiệp Giá 100.000đ/bộ

Cuốn Catalogue ĐỢT 20 gồm 62 bộ thiệp Giá 160.000đ/cuốn

GIÁ  THIỆP MẪU ĐỢT 20 & CD DỮ LIỆU

IM-1801 

(mã E, F, 

G, D)

1,200

1,050

 - In Lót: 500/nội dung (nếu lót đôi), 600/nội dung (nếu là 2 tờ lót đơn), 700/nội dung (nếu lót ba có in 

hình mã DQ-1909-IH). 

• Nếu quý khách gặp khó khăn khi in hình bằng máy in phun màu KTS thì chúng tôi có thể tư vấn thêm hoặc quý 

khách có thể gửi file hoàn thiện để chúng tôi có thể in gia công với chi phí cụ thể như sau:

 - In bao thư (loại dán rồi): 500/lần in (nếu có Tên + hình), 400/lần in (nếu chỉ có tên), nếu in thêm sơ 

đồ mặt sau +400đ.

 - In bao thư (loại chưa dán): 600/cái (nếu có tên+hình+sơ đồ), 500/cái(nếu có Tên + hình) (hoặc 

tên+sơ đồ), 400/cái (nếu chỉ có tên).

DQ-2036 

Đỏ nhung, 

X.Dương

4,000

*Bao thư dán 

sẵn. 

*Ép kim tên BT 

300đ/nhát ép+ 

phí LK 50.000đ



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

• Thay đổi chủng loại giấy (với khuôn ép nổi 3D): giá như bảng giá cộng chi phí lên khuôn là 

:150.000 /khuôn. 

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

QUY ĐỊNH CHUNG

• Khu vực giao hàng miễn phí: quận 8, khu gần chợ lớn và khu Lý thái tổ.

• Trong trường hợp đổi giấy mà khách hàng cung cấp giấy thì giá sẽ được trừ đi tiền giấy và 

phí cũng được áp dụng như trên (Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin thay đổi để 

chúng tôi báo giá chính xác cho từng trường hợp cụ thể).

• 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). 

• 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) .

• 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 bao thư … thì thời gian giao hàng sẽ chậm hơn 1 

ngày so với thông thường.

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

• Ép kim trên Acrylic(mica) hay Plastic(nhựa) có giá công ép cao hơn 50% so với ép giấy.

• Nếu quý khách gặp khó khăn khi cần in lụa nội dung hay in lụa nhũ vàng, nhũ bạc ngoài bao thư thì quý khách 

có thể gửi file hoàn thiện để chúng tôi có thể in gia công với chi phí sau:

     - Với lót đơn hoặc bao thư in 1 mặt: 350đ/lần kéo lụa.

     - Với lót đôi ( hoặc bao thư chưa dán in cả tên +sơ đồ) : 450đ/lần kéo lụa.

     - Tổng tiền gia công kéo lụa tối thiểu là 100.000đ. Thời gian 2-3 ngày.

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU

• Ép kim nội dung: giá +800đ/nội dung(báo+mời) và 700.000 tiền khuôn.

• Thay đổi chủng loại giấy (với khuôn ép kim):giá như bảng giá cộng 300-500/cái cộng chi phí 

lên khuôn là :50.000 /khuôn. 

DỊCH VỤ: ÉP KIM TÊN HOẶC NỘI DUNG

• Ép kim tên trên bao thư: giá +300đ/nhát ép và 50.000đ tiền làm khuôn ép kim.

DỊCH VỤ: IN LỤA NHŨ VÀNG NHŨ BẠC


