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30 tới 99 

tờ

100 tới 299 

tờ

300 tới 499 

tờ

500 tới 999 

tờ

1,000 tới 

1,999 tờ

2,000 tờ 

trở lên

1 1,200 ₫ 1,100 ₫ 1,000 ₫ 900 ₫ 800 ₫ 700 ₫
Cộng thêm 

500đ/ tờ

2 1,500 ₫ 1,400 ₫ 1,300 ₫ 1,200 ₫ 1,100 ₫ 1,000 ₫
Cộng thêm 

900đ/ tờ

Đóng mắt ngỗng, nút (4mm màu vàng)
* 50,000đ/lô có SL dưới 125. Trên 125 tờ tính 400đ/cái. (giá bao gồm cả mắt ngỗng hoặc 

nút).

Khoan lỗ (mũi khoan 2.5 hoặc 4mm)

Cách tính giá

* Mẫu có 1 đường cấn: 50,000đ/lô có SL dưới 625 tờ, trên 625 tờ tính 80đ/tờ.

* Mẫu có 2 đường cấn: 100,000đ/lô có SL dưới 625 tờ, trên 625 tờ tính 160đ/tờ.

* 150,000đ/lô có SL dưới hoặc bằng 1,250 tờ. Trên 1,250 tờ tính 125đ/tờ.

(Trường hợp bế phức tạp như có nhiều con nhỏ sẽ báo giá cụ thể riêng).

* 20,000đ/lô có SL dưới 400. Trên 400 tờ tính 50đ/tờ. (Trường hợp 2 lỗ giá gấp đôi).

Bo 4 góc (thiệp bo góc 8mm, danh thiếp bo 

góc 5mm)
* 20,000đ/lô có SL dưới 400. Trên 400 tờ tính 50đ/tờ.

Khổ A4 (Nhỏ hơn hoặc bằng 21x29.7cm)

Khổ A3 (Nhỏ hơn hoặc bằng 42x29.7cm)

Ghi chú: Số lượng dưới 30 tờ tính bằng tiền của 30 tờ. 

Ghi chú: Trường hợp khổ giấy lớn cán màng bằng máy công nghiệp giá 2,400đ/m2, đơn hàng tối thiểu 150,000đ.

BẢNG GIÁ GIA CÔNG - CÁN MÀNG KHỔ IN KTS (BÓNG HOẶC MỜ)

STT Kích thước giấy in

Giá cán 1 mặt đ/tờ ( Bậc thang theo số lượng)
cán thêm 

mặt 2

Cập nhật 31/05/2022

BẢNG GIÁ GIA CÔNG - CÁC DỊCH VỤ SAU IN KHÁC-  KHỔ IN KTS

Bế bao thư, lót, thiệp, Brochure…

Cấn răng cưa, Cấn đường gấp

Tên dịch vụ



20 tới 49 

cuốn

50 tới 99 

cuốn

100 tới 299 

cuốn

300 tới 499 

cuốn

500 cuốn 

trở lên

1 12,000 ₫ 11,000 ₫ 10,000 ₫ 9,000 ₫ 8,000 ₫

20 tới 49 

cuốn

50 tới 99 

cuốn

100 tới 299 

cuốn

300 tới 499 

cuốn

500 cuốn 

trở lên

1 9,000 ₫ 8,000 ₫ 7,000 ₫ 6,000 ₫ 5,000 ₫

20 tới 49 

cuốn

50 tới 99 

cuốn

100 tới 299 

cuốn

300 tới 499 

cuốn

500 cuốn 

trở lên

1 10,000 ₫ 9,000 ₫ 8,000 ₫ 7,000 ₫ 6,000 ₫

Đóng cuốn bìa gáy keo nhiệt ( bằng hoặc 

dưới 20 tờ/cuốn, tương đương 40 trang cả 

bìa)

Ghi chú 1: Nếu số lượng tờ nhiều hơn 20 tờ / cuốn thì tờ thứ 21 trở lên tính thêm 500đ/ tờ (mỗi tờ là 2 trang)

Ghi chú 2: Giá đã bao gồm xếp thứ tự tờ + cấn lằn gấp cho bìa + đóng cuốn + tề 3 cạnh.

Giá đ/cuốn ( Bậc thang theo số lượng cuốn)

SL dưới 20 cuốn tính 

10,000đ/ cuốn nhưng 

cộng thêm 100,000đ/lô 

hàng

Ghi chú 1: Nếu số lượng tờ nhiều hơn 6 tờ / cuốn thì tờ thứ 7 trở lên tính thêm 1000đ/ tờ (mỗi tờ là 4 trang)

Ghi chú 2: Giá đã bao gồm: cấn đường giữa + xếp thứ tự tờ + đóng cuốn + tề 3 cạnh.

BẢNG GIÁ GIA CÔNG - ĐÓNG CUỐN BÌA GÁY KEO NHIỆT

Giá đ/cuốn ( Bậc thang theo số lượng cuốn)

SL dưới 20 cuốn tính 

9,000đ/ cuốn nhưng 

cộng thêm 50,000đ/lô 

hàng

Giá đ/cuốn ( Bậc thang theo số lượng cuốn)

SL dưới 20 cuốn tính 

12,000đ/ cuốn nhưng 

cộng thêm 50,000đ/lô 

hàng

BẢNG GIÁ GIA CÔNG - ĐÓNG CUỐN LÒ XO KẼM A4

STT Kích thước giấy in

Đóng cuốn lò xo kẽm (dưới 10 tờ/cuốn)

Ghi chú 1: Nếu số lượng tờ nhiều hơn 10 tờ / cuốn thì tờ thứ 11 trở lên tính thêm 500đ/ tờ  (mỗi tờ là 2 trang)

Ghi chú 2: Giá đã bao gồm lò xo + xếp thứ tự tờ + đục lỗ + đóng cuốn và bỏ bịch.

BẢNG GIÁ GIA CÔNG - ĐÓNG CUỐN A4 GHIM GIỮA

STT Kích thước giấy in

Đóng cuốn ghim giữa ( bằng hoặc dưới 6 

tờ/cuốn, tương đương 24 trang cả bìa)

STT Kích thước giấy in


