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, Fax:54328453

Email: ducquyencards@gmail.com Website: www.ducquyencards.com

Cập nhật 10/08/2022

Zalo:0912400127

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ÉP KIM - ÉP TRÊN GIẤY - DÙNG CHO THIỆP CƯỚI
ST Loại giấy/khổ
T giấy

Diện tích vùng ép

Phí làm khuôn

Dưới 35cm (tương
đương 2/3 name card)

Giá 300đ/ lần ép tối thiểu 20.000đ/lô hàng (nhũ
tiêu chuần)

70,000đ/khuôn

Từ 35cm2 tới 50cm2
(tương đương nguyên
name card)

Giá 300đ/ lần ép tối thiểu 20.000đ/lô hàng (nhũ
tiêu chuần)

100,000đ/khuôn

Giá 400đ/ lần ép tối thiểu 20.000đ/lô hàng (nhũ
tiêu chuần)

Từ 150,000đ/khuôn tới
350,000đ/khuôn (khoảng
1,800đ/cm2)

Giá 800đ/ lần ép tối thiểu 20.000đ/lô hàng (nhũ
tiêu chuần)

Từ 400,000đ/khuôn tới
700,000đ/khuôn (khoảng
1,800đ/cm2)

Giá 900đ/ lần ép trờ lên (khoảng 2.5 đ/cm 2)

khoảng 1,750đ/cm2)

2

0

Công ép+nhũ

Các loại giấy hoặc
2
2
bao thư dùng cho Từ 51cm tới 200cm
thiệp cưới ( loại (tương đương 1 tờ lót)
không cán màng)
2
2
Từ 200cm tới 400cm
(tương đương 1 tờ lót báo
và 1 tờ mời)
Lớn hơn 400cm2 (bộ lót
ngoại cỡ hoặc hơn...)

Loại
khuôn

Loại
kẽm
1.5mm

=> Quy định về chất liệu ép: Công ép kim tiêu chuẩn áp dụng với giấy không cán màng và nhũ tiêu chuẩn:
* Nếu đề can hoặc giấy có cán màng hoặc giấy bồi dầy công ép cao gấp 1,5 lần công ép tiêu chuẩn.
* Nếu ép trên Plastic(nhựa)công ép cao gấp 2 lần công ép tiêu chuẩn.
* Nếu ép trên Acrylic(mica) công ép cao gấp 3 lần công ép tiêu chuẩn.
=> Quy định về màu nhũ ép:
* Nhũ tiêu chuẩn gồm 17 màu: Đỏ, Hồng sen, hồng dâu, hồng phấn, Tím sen, tím, xám, đen, bạc, xanh dương, xanh dương lợt, xanh lá, Vàng, vàng 24,
nâu, đồng đậm, đồng nhạt ( giá nhũ và công ép như trên).
* Nhũ cao cấp gồm 3 màu: Camay, bảy màu cầu vồng, bạc đá lớn(công ép bằng 1,5 lần so với giá tiêu chuẩn ( do loại nhũ giá cao).
* Nhũ Trắng ( đặc biệt) : (công ép bằng 3 lần nhũ tiêu chuẩn) ( do loại nhũ giá cao, chỉ thích hợp ép trên nhựa (plastic) hoặc Mica (Acrylic).
* Nếu các loại nhũ khác màu chúng tôi có hoặc nhũ lạ thì sẽ được báo giá nhũ riêng theo từng đơn hàng cụ thể.
=> Nếu có nhu cầu ép nổi 3D, ép lún... thì vui lòng xem bảng giá " bảng giá ép kim khác).
=> Khi nhiều khu vực ép xa nhau, Khách hàng có thể chỉ định phương pháp tính giá giữa 1 khuôn lớn và ép 1 lần hoặc nhiều khuôn nhỏ và ép nhiều lần
sao cho có lợi nhất. Nếu khách hàng không chỉ định thì nhân viên chúng tôi sẽ tự quyết định...
=> Thời gian ép: 2 tới 4 ngày (bao gồm thời gian làm khuôn).

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ÉP KIM -ÉP 3D - SẢN PHẨM KHÁC
(Giá được chia ra 3 phần gồm: công ép + khuôn + nhũ , nếu phần nào khách cung cấp thì bỏ phần đó ra)

1, CÔNG ÉP KIM - (Áp dụng với SP kích thước giấy lớn như bao bì, túi xách, hộp):
Giá công ép tương ứng với số lượng ép
STT

1

2

3

4

5

6

Độ dầy-kích thước
giấy
* Định lượng giấy
130g tới 149g,
* Không cán màng
* Định lượng giấy
150g tới 199g,
* Không cán màng
* Định lượng giấy
200g tới 350g.
* Không cán màng
* Định lượng giấy
130g tới 149g.
* Có cán màng
* Định lượng giấy
150g tới 199g
* Có cán màng
* Định lượng giấy
200g tới 350g
* Có cán màng

Từ 10,000 tới
20,000 tờ

Từ 20,000 tới
60,000 tờ

60,000 tới
200,000 tờ

Từ 200,000
tờ trở lên

450đ/ tờ cộng thêm 1 triệu tiền lên khuôn cho mỗi lô hàng

450đ/ tờ

380đ/ tờ

350đ/ tờ

300đ/ tờ

350đ/ tờ cộng thêm 1 triệu tiền lên khuôn cho mỗi lô hàng

350đ/ tờ

280đ/ tờ

250đ/ tờ

200đ/ tờ

300đ/ tờ cộng thêm 1 triệu tiền lên khuôn cho mỗi lô hàng

300đ/ tờ

230đ/ tờ

200đ/ tờ

150đ/ tờ

550đ/ tờ cộng thêm 1 triệu tiền lên khuôn cho mỗi lô hàng

550đ/ tờ

480đ/ tờ

450đ/ tờ

400đ/ tờ

450đ/ tờ cộng thêm 1 triệu tiền lên khuôn cho mỗi lô hàng

450đ/ tờ

380đ/ tờ

350đ/ tờ

300đ/ tờ

350đ/ tờ cộng thêm 1 triệu tiền lên khuôn cho mỗi lô hàng

350đ/ tờ

280đ/ tờ

250đ/ tờ

200đ/ tờ

dưới 10,000 tờ

* Giá áp dụng trong trường hợp 1 tờ ép có 1 khuôn ép kim.
* Giá có thể được báo tăng thêm một chút(100-200đ/ tờ) nếu giấy bị cong nhiều và phần nhũ ép có mảng la lớn làm khó ép.
* Giá này áp dụng là giá ép kim, nếu ép nổi 3D hoặc ép lún thì giá cao hơn 100đ tới 300đ tùy theo thiết kế.
* Nếu 01 tờ ép có nhiều hơn 1 khuôn ép trong 01 lần ép thì giá cộng thêm 100đ/tờ cho mỗi khuôn tăng thêm, nhưng nếu số lượng bài ép ít thì thu thêm phí
200.000đ/cho mỗi khuôn tăng thêm.
* Kích thước giấy tối thiểu: Nếu số lượng ít sẽ ép máy nhỏ và không có kích thước tối thiểu. Nếu số lượng lớn cần ép máy tự động thì kích thước giấy tối thiểu là
54.5x36.3cm và kích thước giấy tối đa:82x56cm.
* Thời gian ép: 2 tới 4 ngày (số lượng nhiều thì mỗi ngày khoảng 20.000 tới 40.000 tờ không bao gồm thời gian làm khuôn).
- Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển(nếu có).

2, Khuôn ép - (Áp dụng với SP kích thước giấy lớn như bao bì, túi xách, hộp):
STT

Loại khuôn

1

Khuôn ép kim Kẽm (loại
thường dầy 1.5mm)

Khuôn ép kim Kẽm (loại
Dầy 2mm)

2

Khuôn ép kim Kẽm (loại
Dầy 3mm)

3

4

Khuôn ép kim Đồng

Khuôn ép kim + Bế nổi
(3D)

5

Ứng Dụng phù hợp

Phương pháp SX

Giá tương ứng
2

Bài ép kim có số lượng dưới 20.000 tờ và ép đơn giản không dùng lực
quá lớn
phương pháp ăn mòn

1,800đ/cm ( nhỏ tối thiểu
là 100.000đ/ khuôn)

Bài ép kim có số lượng từ 20.000 tới 40.000 tờ và ép đơn giản không
dùng lực quá lớn

phương pháp ăn mòn

2,400đ/cm2 ( nhỏ tối
thiểu là 300.000đ/
khuôn)

phương pháp ăn mòn

3,600đ/cm2 ( nhỏ tối
thiểu là 300.000đ/
khuôn)

Dùng máy CNC

4,600đ/cm2 ( nhỏ tối
thiểu là 300.000đ/
khuôn)

Dùng máy CNC

7,500đ/cm2 ( nhỏ tối
thiểu là 500.000đ/
khuôn)

Bài ép kim có số lượng từ 40.000 tới 80.000 tờ và ép đơn giản không
dùng lực quá lớn
Bài ép kim có số lượng trên 80.000 tờ hoặc cần dùng lực ép lớn, hoặc
ép lún...

Bài ép cần vừa có nhũ và vừa nổi...

* Nếu khuôn do bên Đức Quyền làm sẽ không giao khuôn cho khách hàng mà lưu tại công ty. Khuôn sẽ được bảo hành vĩnh viễn, nếu hư trong quá trình
ép thì bên Đức Quyền tự làm lại.
* Khuôn của khách làm thì nếu sảy ra hư hỏng trong quá trình ép thì khách cần làm lại khuôn, khi ép xong sẽ trả khuôn cho khách.
Cách tính diện tích ép:
* Diện tích khuôn (hoặc nhũ) là diện tích của hình chữ nhật bao quanh họa tiết cần ép nhưng cộng 1cm chiều ngang và cộng 1cm chiều rộng của cạnh
hình chữ nhật đó. ( lý do khuôn phải lớn hơn họa tiết ép).

3, Nhũ ép - (Áp dụng với SP kích thước giấy lớn như bao bì, túi xách, hộp):
Loại nhũ

Giá tương ứng

1

Màu vàng hoặc bạc ép giấy Không cán màng

0.35đ/cm2 ( nhỏ tối thiểu là 100đ/tờ ép)

2

Màu vàng hoặc bạc ép giấy Có cán màng
Màu đỏ-Xanh lá- Xanh dương: ép giấy có cán hoặc không cán
màng

0.45đ/cm ( nhỏ tối thiểu là 100đ/tờ ép)

STT

3

2

0.60đ/cm2 ( nhỏ tối thiểu là 100đ/tờ ép)

* Nếu màu nhũ khác màu chúng tôi có hoặc nhũ lạ thì sẽ được báo giá nhũ riêng theo từng đơn hàng cụ thể.

