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 BÁO GIÁ PHÔI THIỆP CƯỚI : ĐỢT 21
PHÁT HÀNH THÁNG 05 NĂM 2020

Kính gởi: Quý Khách Hàng Nhà In (đại lý)

( Cập nhật ngày 22-11-2021)
Giá Thiệp

Mã Thiệp

Hình Ảnh

Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ Tổng Giá
thành thành / Bộ
phần thiệp

Bao Thư chưa dán - đỏ (IN-ép 3D)

1,000

Bao Thư chưa dán - kem (IN-ép 3D)

1,150

Lót đôi - đỏ nhung (ép kim)

700

Lót đôi - kem đậm nhũ (ép kim)

750

Bao Thư chưa dán - đỏ (IN-ép 3D)

1,000

Bao Thư chưa dán - Bạc nhũ (IN-ép 3D)

1,150

Lót đôi - đỏ nhung (ép kim)

700

Lót đôi - Bạc nhũ (ép kim)

750

DQ-2103
đỏ, nâu
đậm.

Bao Thư chưa dán (đỏ, nâu) (IN-ép 3D)

850

Lót đôi dầy (đỏ, nâu) (in 2 mặt,ép kim)

550

DQ-2104
Offset

Bao Thư chưa dán (in 1 mặt)

730

Lót đôi dầy (in 2 mặt)

450

DQ-2105
Offset

Bao Thư chưa dán (in 1 mặt)

730

Lót đôi dầy (in 2 mặt)

450

DQ-2106
Offset

Bao Thư chưa dán (in 1 mặt)

730

Lót đôi dầy (in 2 mặt)

450

Thiệp chính dán sẵn túi +nút+dây(Kraft)

2,480

DQ2101đỏ
nhung,
kem đậm
nhũ.
DQ2102đỏ
nhung,
Bạc nhũ.

DQ-2108
Kraft, Nâu
đậm nhũ

Thiệp chính dán sẵn túi +nút+dây(Nâu)

2,780

Tờ lót báo (in ofset)

270

Bao thư mời chưa dán (in ofset)

650

Bao Thư chưa dán - đỏ (IN-ép 3D)

1,100

Bao Thư chưa dán - Nâu (IN-ép 3D)

1,250

Lót đôi - đỏ nhung (ép kim)

800

Lót đôi - Nâu đậm nhũ (ép kim)

850

DQ-2110
vàng nhũ,
Dương
đậm nhũ

Bao Thư chưa dán(vàng,dương)(IN-ép 3D)

1,250

Lót đôi (vàng, dương)(ép kim)

850

DQ-2111
Vàng lợt,
Dương
đậm

Bao thư dán sẵn(vàng, dương)(In- ép 3D)

1,100

DQ-2109
đỏ nhung,
Nâu đậm
nhũ

Lót đôi (vàng, dương)(In - ép kim)

750

Đỏ nhung
1,700đ, Kem
đậm nhũ
1,900đ.

Ghi chú khác

* Bao thư chưa
dán (công dán
150đ).
*Ép kim tên
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

Đỏ nhung
Bao thư chưa dán
1,700đ, Bạc
(công dán 150đ)
nhũ 1,900đ.

1,400

Bao thư chưa dán
(công dán 150đ)

1,180

Bao thư chưa dán
(công dán 150đ)

1,180

Bao thư chưa dán
(công dán 150đ)

1,180

Bao thư chưa dán
(công dán 150đ)

Kraft
3,400đ/bộ.
Nâu đậm nhũ
3.700đ/bộ

*Bao thư nhỏ chưa
dán (công dán
150đ).
*Ép kim tên
300đ/nhát ép+ phí
LK 100.000đ

Đỏ nhung
1,900đ, Nâu
đậm nhũ
2,100đ.

*Bao thư chưa dán
(công dán 150đ)
*Ép kim tên
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

2,100

*Bao thư chưa dán
(công dán 150đ)
*Ép kim tên
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

1,850

*Ép kim tên
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

Giá Thiệp
Mã Thiệp

DQ-2112
Offset

DQ-2113
Vàng lợt,
Màu Bạc

DQ-2114
Offset

DQ-2115
ĐỎ nhung,
Kem đậm
nhũ

DQ-2116
Offset

DQ-2120
Vàng nhũ,
Kem đậm
nhũ.

DQ-2121
Giấy Kraft,
Kem nhũ.

DQ-2122
Offset

DQ-2123
Offset

Hình Ảnh

Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ Tổng Giá
thành thành / Bộ
phần thiệp

Bao Thư chính dán sẵn (in-gân-ép kim)

1,050

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao thư ép 3D, dán sẵn (Vàng lợt, Bạc)

1,200

Tờ lót báo (in) ( Vàng lợt, Bạc)

270

Tờ lót mời (in) ( Vàng lợt, Bạc)

230

Bao Thư chính dán sẵn (in-ép kim)

1,200

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao thư ép 3D, dán sẵn( đỏ)

1,200

Bao thư ép 3D, dán sẵn( Kem đậm nhũ)

1,400

Bộ lót 2 Tờ ép 3D-đỏ (báo + mời)

750

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

900

Bao Thư chính dán sẵn (in 2M)

1,000

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời)

650

Bao thư ép 3D dán dẵn (vàng, kem)

1,600

Bìa ngoài ép lún - túi dán sẵn ( kem)

10,000

Bìa ngoài cắt laser - túi dán sẵn ( vàng)

20,000

Bảng tên ép 3D (vàng, kem)

800

Tờ lót Báo ép kim( dùng chung 2 màu)

780

Tờ lót Mời ép kim( dùng chung 2 màu)

620

Bao thư ép 3D dán dẵn (Kraft)

1,150

Bao thư ép 3D dán dẵn (Kem nhũ)

1,350

Thiệp cắt laser( trắng dùng bộ kraft)

3,800

Thiệp cắt laser( vàng lợt dùng bộ kem)

3,800

Bộ lót 2 Tờ giống nhau-Kraft-(báo + mời)

900

Bộ lót 2 Tờ giống nhau-Kem-(báo + mời)

1,150

Bao Thư chính dán sẵn (in 2M)

1,000

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao Thư chính dán sẵn (in 2M)

1,000

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Ghi chú khác

1,550

Bao thư chính
dán sẵn.

1,700

*Bao thư dán sẵn.
*Ép kim tên
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

1,700

Bao thư chính dán
sẵn.*Ép kim tên
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

Đỏ
1.950đ/bộ.
Kem đậm
nhũ
2.300đ/bộ

*Bao thư dán sẵn.
*Ép kim tên
300đ/nhát ép+ phí
LK 100.000đ

1,650

* Bao thư dán sẵn.
* Giá chưa bao gồm
tem sáp giá
4,000đ/con.

Màu kem
13,800đ/bộ.
Màu vàng
23,800đ/bộ.

*Bao thư dán sẵn.
*Túi dán sẵn.
*Ép kim tên bảng
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

Giấy Kraft
5,850đ/bộ.
Kem nhũ
6,300đ/bộ.

*Bao thư dán sẵn.
*Thiệp laser gấp
sẵn.
* Giá chưa bao
gồm nơ giá
700đ/cái.
*Ép kim tên BT
300đ/nhát ép+ phí
LK 100.000đ

1,500

Bao thư chính
dán sẵn.

1,500

Bao thư chính
dán sẵn.

Giá Thiệp
Mã Thiệp

DQ-2124
Offset

DQ-2124
Giấy can

DQ-2125
Offset

DQ-2125
Giấy can

DQ-2126
Offset

DQ-2126
Acrylic

DQ-2127
Offset

DQ-2128
Offset

DQ-2129
Offset

DQ-2130
ĐỎ nhung,
Kem nhũ

DQ-2131
Vàng nhũ,
Bạc nhũ

Hình Ảnh

Giá thành phân chia theo từng thành phần

Bao Thư chính dán sẵn (in 2M)

Giá tiền/ Tổng Giá
thành thành / Bộ
phần thiệp
1,000

Bộ lót 2 Tờ giấy (không khoan lỗ)

650

Bao Thư chính dán sẵn (in 2M)

1,000

Tờ giấy can (chưa in)

800

Tờ lót mời bằng giấy (có khoan lỗ)

330

Bao Thư chính dán sẵn (in, gân)

850

Tờ giấy lót (1 tờ, không khoan lỗ)

325

Bao Thư chính dán sẵn (in, gân)

850

Tờ giấy can (chưa in)

800

Tờ lót mời bằng giấy (có khoan lỗ)

330

Bao Thư chính dán sẵn (in, gân)

850

Tờ giấy lót (1 mặt in t.báo, 1 mặt in t.mời)

325

Bao Thư chính dán sẵn (in, gân)

850

Tấm Acrylic (chưa in)

3,000

Tờ lót mời bằng giấy in 2 mặt

325

Bao Thư chính dán sẵn (in, gân)

850

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao Thư chính dán sẵn (in, gân)

850

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao Thư chính dán sẵn (in, gân)

850

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao thư ép 3D, dán sẵn( đỏ)

1,500

Bao thư ép 3D, dán sẵn( Kem nhũ)

1,700

Tờ lót báo -đỏ (ép kim)

650

Tờ lót báo -Kem nhũ (ép kim)

750

Tờ lót mời -đỏ (ép kim)

500

Tờ lót mời-Kem nhũ (ép kim)

600

Bao thư in - ép Lún, dán sẵn( vàng-bạc)

1,500

Thiệp cắt laser ( vàng-bạc)

2,700

Tờ lót đôi in 2 mặt (vàng-bạc)

530

Ghi chú khác

1,650

Bao thư chính
dán sẵn.

2,130

* Bao thư dán sẵn.
* Giá chưa bao gồm
công in giấy can
400đ/tờ.
* Giá chưa bao gồm
dây cột lót 100đ/sợi

1,175

* Bao thư dán sẵn.
* Tờ lót 1 mặt in
t.báo, 1 mặt in t.
mời.

1,980

* Bao thư dán sẵn.
* Giá chưa bao gồm
công in giấy can
400đ/tờ.
* Giá chưa bao gồm
dây cột lót 100đ/sợi

1,175

Bao thư chính
dán sẵn.

4,175

* Bao thư dán sẵn.
* Giá chưa bao gồm
công in UV Acrylic
theo thiết kế mẫu
hoặc thiết kế riêng
của khách giá
15,000đ/tờ

1,350

Bao thư chính
dán sẵn.

1,350

Bao thư chính
dán sẵn.

1,350

Bao thư chính
dán sẵn.

Đỏ
2.650đ/bộ.
Kem nhũ
3.050đ/bộ

4,730

*Bao thư dán sẵn.
*Ép kim tên BT
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

*Bao thư dán sẵn.
*Ép kim tên BT
300đ/nhát ép+ phí
LK 100.000đ

Giá Thiệp
Mã Thiệp

DQ-2132
Đỏ nhung,
Nâu đậm
nhũ
DQ-2133
Dương
đậm nhũ,
Kem đậm
nhũ
DQ-2134
Offset

DQ-2135
Offset

DQ-2136
Offset

DQ-2137
Offset
DQ-2051
mã A
DQ-2051
mã B
DQ-2051
mã C
DQ-2051
mã D
DQ-2051
mã E
DQ-2051
mã F
DQ-2051
mã G
DQ-2051
mã H
DQ-2051
mã K
DQ-2051
mã M
DQ-2051
mã N
DQ-2051
mã P

Hình Ảnh

Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ Tổng Giá
thành thành / Bộ
phần thiệp

Bao thư in - ép kim, dán sẵn-đỏ nhung

1,200

Bao thư in - ép kim, dán sẵn-Nâu

1,400

Thiệp cắt laser-đỏ nhung

2,700

Thiệp cắt laser- nâu nhũ

2,900

Tờ lót đôi in 2 mặt (đỏ, nâu)

530

Bao thư in - ép Lún, dán sẵn (dương, kem)

1,500

Thiệp túi cắt laser-dán sẵn (dương, kem)

2,900

Tờ lót đôi ép kim (dương, kem)

650

Bao Thư chính dán sẵn (in 2 mặt)

1,200

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao Thư chính dán sẵn (in 2 mặt)

1,200

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao Thư chính dán sẵn (in 2 mặt)

1,200

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao Thư chính dán sẵn (in 2 mặt)

1,200

Tờ lót báo (IN)

270

Tờ lót mời (IN)

230

Bao thư dán sẵn (mã A)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã A)

450

Bao thư dán sẵn (mã B)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã B)

450

Bao thư dán sẵn (mã C)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã C)

450

Bao thư dán sẵn (mã D)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã D)

450

Bao thư dán sẵn (mã E)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã E)

450

Bao thư dán sẵn (mã F)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã F)

450

Bao thư dán sẵn (mã G)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã G)

450

Bao thư dán sẵn (mã H)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã H)

450

Bao thư dán sẵn (mã K)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã K)

450

Bao thư dán sẵn (mã M)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã M)

450

Bao thư dán sẵn (mã N)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã N)

450

Bao thư dán sẵn (mã P)

650

Tờ lót mời in 2 mặt (mã P)

450

Đỏ
4.430đ/bộ.
Nâu nhũ
4.830đ/bộ

5,050

Ghi chú khác

*Bao thư dán sẵn.
*Ép kim tên BT
300đ/nhát ép+ phí
LK 70.000đ

*Bao thư dán sẵn.
*Ép kim tên BT
300đ/nhát ép+ phí
LK 100.000đ

1,700

Bao thư chính
dán sẵn.

1,700

Bao thư chính
dán sẵn.

1,700

Bao thư chính
dán sẵn.

1,700

Bao thư chính
dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

1,100

Bao thư dán sẵn.

Giá Thiệp
Mã Thiệp

Hình Ảnh

Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ Tổng Giá
thành thành / Bộ
phần thiệp

Ghi chú khác

CDM-01

Chân Đế Trưng Thiệp bằng Mica

Giá 70,000đ/ 1 hộp 10
cái

ngang 9.8 x sâu
7.4 x cao7.8cm

Album
không2019

Cuốn Album không 2019 gồm 24 lá

95,000/ Cuốn

kích thước
39X26.5cm

Cuốn Mẫu
21

Cuốn mẫu phôi thiệp cưới đợt 21
(gồm 63 bộ thiệp đóng vào cuốn album)

160,000/ Cuốn

kích thước
39X26.5cm

Bộ Mẫu 21

Bộ mẫu phôi thiệp cưới đợt 21
(gồm 63 bộ thiệp đóng bịch nilon)

100,000/ bịch

CDDL21

CD dữ liệu in phôi thiệp Đức Quyền

20,000/ cái

BMG2020

Bộ Mẫu Giấy Đức Quyền 2020

20,000/ bộ

BMTS

Bộ mẫu tem sáp (gồm 18 con tem sáp)

Giá 72.000đ/bộ 18 con
tem sáp

BMST

Bộ mẫu cây sáp tròn (gồm 12 cây)

Giá 180.000đ/bộ 12 cây
(12 màu)

DỊCH VỤ: IN GIA CÔNG NỘI DUNG BẰNG MÁY IN KTS
• 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).
- 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).

DỊCH VỤ: IN LỤA NHŨ VÀNG NHŨ BẠC
• 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.

DỊCH VỤ: ÉP KIM TÊN HOẶC NỘI DUNG
• Ép kim tên trên bao thư: giá +300đ/nhát ép và từ 70.000đ tới 100,000đ phí làm khuôn ép.
• Ép kim nội dung: giá +800đ/nội dung(báo+mời) và 700.000 tiền khuôn.
• Ép kim trên Acrylic(mica) hay Plastic(nhựa) có giá công ép cao hơn 50% so với ép giấy.

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU
• Thay đổi chủng loại giấy (với khuôn ép nổi 3D): giá như bảng giá cộng chi phí lên khuôn là
:150.000 /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.
• 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).

QUY ĐỊNH CHUNG
• 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) .
• Khu vực giao hàng miễn phí: quận 8, khu gần chợ lớn và khu Lý thái tổ.
• 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).
• Thanh toán: ngay khi giao hàng hoặc trước khi hàng được gửi đi (đối với khách ở tỉnh) .
• 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.
• Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 tới 11h30, Chiều từ 1h tới 5h( không kể chủ nhật).
• Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng kính chào

