
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

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

Giá thành phân chia theo từng thành 

phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Thiệp chính (Đỏ nhung) 900

Bao thư ép kim 590

Giấy lót kem trơn mỏng 250

Thiệp chính (Đỏ nhung) 1,200

Bao thư ép kim 740

Giấy lót kem trơn mỏng 250

Bao thư dán sẵn (mã N) 700

Tờ lót mời in 2 mặt (mã N) 450

Bao thư dán sẵn (mã P) 700

Tờ lót mời in 2 mặt (mã P) 450

Thiệp chính ngoài (Đỏ nhung, Kem lợt 

nhũ, Vàng nhũ)
1,070

Bao thư giấy nhũ ép kim 660

Giấy lót kem trơn mỏng 200

Thiệp chính DQ-1212A

Bao thư giấy nhũ ép kim 

Giấy lót kem trơn dầy bế sẵn

Thiệp chính DQ-1212B

Bao thư giấy nhũ ép kim 

Giấy lót kem trơn dầy bế sẵn

Thiệp chính DQ-1212C

Bao thư giấy nhũ ép kim 

Giấy lót kem trơn dầy bế sẵn

Thiệp chính DQ-1212B-C-D

Bao thư giấy nhũ ép kim 

Giấy lót kem trơn dầy bế sẵn

Thiệp thực đơn chính 

Dây kim tuyến vàng 48 cm

Giấy lót kem trơn mỏng

DQ-

2051 mã 

N

1,150
Bao thư dán 

sẵn.

DQ-

2051 mã 

P

1,150
Bao thư dán 

sẵn.

D-1015 2,190

D-1014 1,740

BẢNG BÁO GIÁ PHÔI THIỆP MỜI TÂN GIA-MỪNG THỌ-CÁM ƠN-MENU

Bao thư 

mỏng dán 

sẵn.

Ghi chú khác
Mã 

Thiệp
HÌNH ẢNH

Bao thư 

mỏng dán 

sẵn.

Giá Thiệp

Tổng Giá 

thành / Thiệp

DQ-

1212A

DQ-

1212B

DQ-

1212C

DQ-

1212D

DQ-

1214 

DQ-

1213

Thiệp Cám Ơn 

và Thực đơn 

chúng tôi 

không làm 

sẵn, chỉ làm 

mẫu mang tính 

chất tham 

khảo. Do vậy 

quý khách có 

nhu cầu sử 

dụng có thể 

chọn bất kỳ 

mẫu giáy nào 

của chúng tôi, 

và giá được 

tính luôn kèm 

tiền phí lên 

khuôn cho mỗi 

lô hàng.

chưa bao gồm 

dây KT vàng 

48 cm 

200đ/sợi

Giấy nhũ 1000, giấy gân 850, 

cộng phí LK 200.000

500 đồng /tờ

Giấy nhũ 1100, giấy gân 850, 

cộng phí LK 150.000

Giấy nhũ 1000, giấy gân 850, 

cộng phí LK 200.000

Giấy nhũ 1500, giấy gân 1400, 

cộng phí LK 200.000

Giấy nhũ 1000, giấy gân 850, 

cộng phí LK 200.000

500 đồng /tờ

Giấy nhũ 1100, giấy gân 850, 

cộng phí LK 150.000

Giấy nhũ 1000, giấy gân 850, 

cộng phí LK 200.000

500 đồng /tờ

Giấy nhũ 1100, giấy gân 850, 

cộng phí LK 150.000

1,930

500 đồng /tờ

Giấy nhũ 2150, giấy gân 1850, 

cộng phí LK 200.000

220 đồng/sợi

230 đồng /tờ



Thiệp thực đơn chính 

Dây kim tuyến vàng 48 cm

Giấy lót kem trơn mỏng

Lưu ý: Những mẫu trên đã có trong các bộ thiệp cưới, tuy nhiên nếu Quý khách muốn mua 

mẫu riêng theo chủ đề thì giá thiệp mẫu như sau:

Thiệp cám ơn ( tổng 04 cái)

Thiệp mời Tân Gia ( tổng 5 cái)

10,000

Menu tiệc cưới ( tổng 04 cái)

5,000

10,000

10,000

DQ-

1215

Giấy nhũ 2150, giấy gân 1850, 

cộng phí LK 200.000

220 đồng/sợi

Thiệp mời Mừng Thọ ( tổng 2 cái)

Thiệp Cám Ơn 

và Thực đơn 

chúng tôi 

không làm 

sẵn, chỉ làm 

mẫu mang tính 

chất tham 

khảo. Do vậy 

quý khách có 

nhu cầu sử 

dụng có thể 

chọn bất kỳ 

mẫu giáy nào 

của chúng tôi, 

và giá được 

tính luôn kèm 

tiền phí lên 

khuôn cho mỗi 

lô hàng.

230 đồng /tờ


