
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

1-4 cuốn 5-9 cuốn
10-19 

cuốn

20-49 

cuốn

50-99 

cuốn

Từ 100 

cuốn

Sổ Ký Tên 

SKT-01 đỏ 

nhung

27 x 

39cm

* Bìa:Giấy đỏ nhung + Ép kim 2 màu 

+ bồi giấy bìa 1200g 

* Ruột: Gồm 4 tờ giấy F250g + In 2 

mặt

Sổ Ký Tên 

SKT-02 

Dương đậm 

nhũ

27 x 

39cm

* Bìa: Giấy ánh kim + Ép kim + bồi 

giấy bìa 1200g.

* Ruột: Gồm 4 tờ giấy F250g + In 2 

mặt

Sổ Ký Tên 

SKT-03 Kem 

đậm nhũ

27 x 

39cm

* Bìa: Giấy ánh kim + Ép kim + bồi 

giấy bìa 1200g.

* Ruột: Gồm 4 tờ giấy F250g + In 2 

mặt

Sổ Ký Tên 

SKT-04 màu 

gỗ

27 x 

39cm

* Bìa: Giấy Ivory + in + cán màng mờ 

+ ép kim + bồi giấy bìa 1200g + Ép 

kim.

* Ruột: Gồm 4 tờ giấy F250g + In 2 

mặt

Sổ Ký Tên 

SKT-05 hoa 

hồng

27 x 

39cm

* Bìa: Giấy Ivory + in + cán màng mờ 

+ ép kim + bồi giấy bìa 1200g + Ép 

kim.

* Ruột: Gồm 4 tờ giấy F250g + In 2 

mặt

60,000 ₫ 56,000 ₫ 52,000 ₫ 48,000 ₫ 44,000 ₫ 40,000 ₫

BẢNG GIÁ SỔ KÝ TÊN TIỆC CƯỚI
Kính gởi: Quý Khách Hàng Nhà In (đại lý)                                                          ( Áp dụng từ ngày 18-03-2021)           

Tên (Mã) 

MENU
Hình Ảnh Quy cách

Kích 

thước 

TP



Raát mong ñöôïc söï hôïp taùc cuûa quyù khaùch haøng. Traân troïng kính chaøo

TPHCM Ngày 18 tháng 03 năm 2021

Các quy định về giao hàng và phụ phí giao hàng ( nếu có) được áp dụng như thiệp cưới.

Đặt ép kim tên: Nếu Quý Khách có nhu cầu ép kim tên cô dâu chú rể ngoài bìa thì tính công ép kim là 30,000đ và khuôn ép kim từ 100,000đ (nếu lơn hơn 

66cm2 thì tính 1,500đ/cm2).

Tăng-giảm sl tờ ruột: Mỗi cuốn tiêu chuẩn có 4 tờ ruột, nếu khách hàng muốn tăng hay giảm số tờ ruột thì mỗi tờ tăng hay giảm sẽ được cộng hoặc trừ 

đi 6,000đ/tờ ruột.

Thay đổi kích thước sổ: Trường hợp Quý khách có nhu cầu thay đổi kích thước, giá sẽ thay đổi tăng hoặc giảm và luôn chịu thêm khoản phí 200,000đ/ 

lô hàng ( chúng tôi sẽ báo giá riêng cho mỗi trường hợp thay đổi kích thước cụ thể).

Đặt ép kim tên nhà hàng: Nếu Quý Khách có nhu cầu ép kim thông tin nhà hàng ngoài bìa sau thì tính công ép kim là 1,000đ/cuốn (tối thiểu 30.000đ) và 

khuôn ép kim từ 100,000đ (nếu lơn hơn 66cm2 thì tính 1,500đ/cm2).

Thay đổi loại giấy bìa: Nếu Quý Khách có nhu cầu thay đổi loại giấy bìa với các mẫu sổ SKT01-SKT02 và SKT03 sang loại giấy nhung hoặc ánh kim 

khác thì giá không đổi nhưng + phí 250.000đ

Đổi nội dung in bìa: Nếu Quý Khách có nhu cầu thay đổi nội dung in bìa với các mẫu sổ SKT04 và SKT05 bằng thiết kế riêng  thì chúng tôi sẽ in bằng 

máy in KTS, giá cao hơn 10,000đ/cuốn + phí 250.000đ + tiền làm khuôn ép kim ( nếu có).

Đổi nội dung in ruột: Nếu Quý Khách có nhu cầu thay đổi nội dung in ruột bằng thiết kế riêng thì chúng tôi sẽ in bằng máy in KTS, giá cao hơn 

20,000đ/cuốn + phí 100.000đ

Cách tính giá: Giá bậc thang được tính cho tổng các cuốn trong 1 đơn hàng.


