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BẢNG BÁO GIÁ BAO LÌ XÌ (Loại Bán Đại trà)
MS:BS_NHAIN
Kính gởi: Qúy Khách Hàng Nhà In
CTY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN xin trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng bảng báo giá
Bao lì xì ĐỨC QUYỀN áp dụng riêng cho các nhà in như sau:
STT

TÊN MẶT HÀNG

QUY CÁCH

SỐ
LƯỢNG
MẪU

GHI CHÚ

ĐƠN VỊ
TÍNH

ĐƠN GIÁ

1

Bao lì xì đại 9x17cm

9 x17 cm

23 Mẫu

xấp 5 cái

xấp

6,200

2

Bao lì xì lớn 8x16cm

8 x15.8 cm

32 Mẫu

xấp 5 cái

xấp

5,200

3

Bao lì xì trung 8x11.5cm

8 x11.5 cm

14 Mẫu

xấp 5 cái

xấp

4,200

(Ghi chú: Các mẫu mới năm nay gồm 8 mẫu Lì Xì Đại, 4 mẫu Lì Xì Lớn)
* Tặng tờ catalogue hình ảnh bao lì xì cho khách hàng nhà sách, nhà in…quan tâm.
* Nếu cần ép kim thêm logo và thông tin phía sau bao lì xì thì giá +400đ/lần ép kim/cái + phí làm khuôn từ 70,000đ
tới 200,000đ/ khuôn tùy theo kích thước khuôn ép.
* Nếu Nhà In cần mua mẫu thực tế, vui lòng tham khảo trên website và chọn ra những mẩu mà mình quan tâm
hoặc lựa chọn 1 trong các cách mua mẫu dưới đây:
=> Bộ mẫu mới năm nay: mỗi mẫu 1 cái, tổng 12 cái : 14,000đ
=> Bộ mẫu các năm cũ: mỗi mẫu 1 cái, tổng 57 cái : 58,000đ
=> Chúng tôi cũng phát hành bộ mẫu bao lì xì in KTS, Quý nhà in có nhu cầu thì có thể tham khảo trên website:
https://ducquyencards.com/bao-li-xi-in-kts-130-11.html

Raát mong ñöôïc söï hôïp taùc cuûa quyù khaùch haøng
Traân troïng kính chaøo
TP. Hcm, Ngaøy 02 thaùng 12 naêm 2021

