
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

Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư chưa dán - đỏ nhung(IN-ép 3D) 1,340

Bao Thư chưa dán - vàng nhũ(IN-ép 3D) 1,450

Lót đôi - đỏ nhung (in + ép kim) 970

Lót đôi - vàng nhũ (in + ép kim) 1,020

Bao Thư chưa dán - đỏ nhung (ép 3D) 1,270

Bao Thư chưa dán - dương đậm nhũ (ép 3D) 1,380

Lót đôi - đỏ nhung (ép kim) 970

Lót đôi - Dương đậm nhũ (ép kim) 1,020

Bao Thư chưa dán - đỏ nhung ( ép 3D) 1,270

Bao Thư chưa dán - Xanh rêu( ép 3D) 1,170

Lót đơn(1 bộ 2 tờ)(ép kim đỏ dùng cho thiệp 

đỏ) 
800

Lót đơn(1 bộ 2 tờ)(ép kim vàng dùng cho 

thiệp xanh) 
800

Bao Thư in chưa dán (in offset 1 mặt) 750

Lót đôi dầy (in 2 mặt) 500

Bao Thư in chưa dán (in offset 1 mặt) 750

Lót giấy -tờ lót báo (in 2 mặt+khoan lỗ) 290

Lót giấy -tờ lót mời (in 2 mặt+khoan lỗ) 290

Tờ giấy can (chưa in-có khoan lỗ) 780

Bao Thư in chưa dán (in offset 1 mặt) 750

Lót đôi dầy (in 2 mặt) 500

Bao Thư dán sẵn - đỏ nhung(ép 3D + cắt 

laser)
2,600

Bao Thư dán sẵn - Vàng nhũ (ép 3D + cắt 

laser)
2,750

Lót đôi - đỏ nhung (IN + ép kim) 1,000

Lót đôi - vàng  nhũ (IN + ép kim) 1,100

Bao Thư chưa dán - đỏ (ép kim-ép 3D) 1,800

Bao Thư chưa dán - Vàng (ép kim-ép 3D) 1,950

Lót đơn dầy Đỏ (1 bộ 2 tờ) (ép 3D nhũ đỏ) 900

Lót đơn dầy  Vàng (1 bộ 2 tờ) (ép 3D nhũ 

vàng) 
900

DQ-

2212đỏ 

nhung, 

vàng lợt 

nhũ

Đỏ nhung 

2,700đ, vàng 

lợt nhũ 

2,850đ.

DQ-2206 

Offset
1,250

DQ-2211 

đỏ nhung, 

vàng nhũ

đỏ nhung 

3,600đ, vàng 

nhũ 3,850đ

Đỏ nhung 

2,070đ, Xanh 

rêu 1,970đ.

DQ-2204 

Offset
1,250

DQ-2205 

Offset
2,110

Mã Thiệp

BẢNG BÁO GIÁ PHÔI THIỆP CƯỚI : ĐỢT 22

Hình Ảnh

Giá Phôi Thiệp

DQ-2203 

đỏ nhung, 

xanh rêu.

DQ-

2201đỏ 

nhung, 

vàng nhũ.

Đỏ nhung 

2,310đ, Vàng 

nhũ 2,470đ.

DQ-

2202đỏ 

nhung, 

Dương 

đậm nhũ.

Đỏ nhung 

2,240đ, 

Dương đậm 

nhũ 2,400đ.

Ghi chú khác

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ)

* Bao thư chưa 

dán (công dán 

150đ).

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

Bao thư chưa dán 

(công dán 150đ)

*Bao thư chưa dán 

(công dán 150đ).

* Nếu in giấy can giá 

+400đ.

* Giá chưa bao gồm 

dây von 20cm giá 

+120đ.

* Bao thư chưa dán 

(công dán 150đ).

*Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 70.000đ

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

Kính gởi: Quý Khách Hàng Nhà In (đại lý)                           ( Ô tô màu vàng là có điều chỉnh ngày 20-08-2022)           



Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư dán sẵn (in 2 mặt+cán gân + ép 3D) 1,220

Lót đôi dầy (in 2 mặt) 710

Bao Thư dán sẵn (in 2 mặt+cán gân + ép 3D) 1,320

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao Thư dán sẵn (in 2 mặt + gân cát) 970

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao Thư dán sẵn (in 2 mặt + gân cát) 970

Tờ lót báo (in 2 mặt + bo góc) 370

Tờ lót mời (in 2 mặt + bo góc) 370

Bao Thư dán sẵn (in 2 mặt + gân cát) 970

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao Thư dán sẵn (in 2 mặt + gân cát) 970

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao Thư dán sẵn (in 2 mặt + gân cát) 970

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao thư in 2 mặt + ép 3D dán dẵn (vàng, 

dương)
1,400

Tờ lót đôi in 2 mặt + ép kim (vàng-dương) 930

Bao thư in 2 mặt + ép 3D dán sẵn (nâu và 

hồng)
1,350

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (Nâu và Hồng) 680

Bao thư ép 3D dán dẵn (đỏ) 1,700

Bao thư ép 3D dán dẵn (kem gân) 1,500

Lót đơn dầy + Đỏ (1 bộ 2 tờ) (in lún mực 

vàng) 
900

Lót đơn dầy + Kem (1 bộ 2 tờ) (in lún mực 

vàng) 
850

Bao thư ép 3D dán dẵn (Nâu nhũ) 1,900

Bao thư ép 3D dán dẵn (Vàng nhũ) 1,850

Lót đơn dầy + Nâu (1 bộ 2 tờ) (in lún mực 

vàng) 
870

Lót đơn dầy + Vàng (1 bộ 2 tờ) (ép kim lún 

nhũ vàng) 
900

Vàng nhũ  

2,750đ, Nâu 

nhũ  2,770đ

DQ-2222 

Nâu,Hồng

1,650

DQ-2214 

Offset

DQ-2213 

Offset
1,930

DQ-2224 

Nâu nhũ, 

Vàng nhũ

2,000

DQ-2215 

Offset

DQ-2216 

Offset

DQ-2217 

Offset
1,650

1,650

Mã Thiệp Hình Ảnh

Giá Phôi Thiệp

1,710

* Bao thư dán 

sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

DQ-2218 

Offset

DQ-2219 

Offset

DQ-2223 

Đỏ nhung, 

Kem gân 

HQ

đỏ nhung 

2,600đ, kem 

2,350đ

DQ-2221 

Vàng lợt, 

Dương 

đậm.

2,030

* Bao thư dán 

sẵn.

* Bao thư dán 

sẵn.

* Bao màu nâu Ép 

kim tên 300đ/nhát 

ép+ phí LK 

100.000đ

2,330

1,650

Ghi chú khác

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

* Bao thư dán 

sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 70.000đ



Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao thư in - ép 3D, dán sẵn-đỏ nhung 1,500

Bao thư in - ép kim, dán sẵn-kem đậm nhũ 1,650

Thiệp ép 3D + cắt laser-đỏ nhung 3,100

Thiệp ép 3D + cắt laser-Kem đậm nhũ 3,220

Tờ lót đôi (đỏ, kem) 470

Bao thư in lún -  dán sẵn-(dương + Nâu) 1,600

Thiệp cắt laser-dán sẵn túi-(dương + Nâu) 4,250

Tờ lót báo (In lún)(dương,nâu) 470

Tờ lót mời (In lún)(dương,nâu 460

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt) 920

Tờ lót báo - Plastic 0.3mm (chưa in, không có 

cả chùm bông)
800

Tờ lót mời bằng giấy (in 2 mặt) 340

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt) 920

Tờ lót báo - Plastic 0.3mm (chưa in, không có 

cả chùm bông)
800

Tờ lót mời bằng giấy (in 2 mặt) 340

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt) 920

Tờ lót báo (IN 2 mặt) 340

Tờ lót mời (IN 2 mặt) 340

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt) 920

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt) 920

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt) 920

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt) 920

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt + ép 3D) 1,120

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt (báo + mời) 680

Bao thư in lún - ép 3D dán sẵn- đỏ nhung 1,800

Bao thư in lún - ép 3D dán sẵn- bạc nhũ 1,950

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt -(đỏ + bạc) 620

Bao thư ép 3D-  dán sẵn (nâu và vàng) 1,700

Thiệp cắt laser-dán sẵn túi-(nâu và vàng) 3,050

Bộ lót 2 Tờ in 2 mặt -(nâu và vàng) 620

Bao thư ép 3D-  dán sẵn- (dương + vàng) 1,700

Thiệp ép 3D + cắt laser-dán sẵn túi-(dương + 

vàng)
3,350

Bộ lót 2 Tờ in ép kim lún nhũ vàng 860

1,600

Đỏ nhung 

2,420đ. Bạc 

nhũ 2,570đ

1,800

1,600

DQ-2227 

Offset

1,600

DQ-2229 

Offset

DQ-2244 

Dương 

đậm nhũ, 

Vàng lợt 

nhũ

DQ-2231 

Offset

DQ-2242 

Đỏ nhung, 

Bạc nhũ 

DQ-2243 

Nâu đậm 

nhũ, Vàng 

nhũ

1,600

5,370

5,910

DQ-2241 

Offset

DQ-2230 

Offset

DQ-2232 

Offset

Giá Phôi Thiệp

DQ-2226 

Dương 

đậm nhũ, 

Nâu đậm 

nhũ 

DQ-2225 

Đỏ nhung, 

Kem đậm 

nhũ 

màu đỏ 

5,070đ, màu 

kem đậm 

nhũ 5,340đ

DQ-2228 

Offset

6,780

Ghi chú khác

DQ-2233 

Offset

2,060

1,600

2,060

Mã Thiệp Hình Ảnh

* Bao thư dán 

sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

* Bao thư dán sẵn.

* Giá chưa bao gồm 

công in tờ lót plastic  

500đ/ tờ ( giá in 

plastic áp dụng trong 

cả trường hợp 

khách in mẫu thiết 

kế riêng).

Bao thư dán sẵn.

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ.

* Bao thư dán 

sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 120.000đ

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ.

Bao thư dán sẵn.

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 120.000đ.

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ.

* Bao thư dán 

sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 100.000đ



Giá thành phân chia theo từng thành phần

Giá tiền/ 

thành 

phần

Tổng Giá 

thành / Bộ 

thiệp

Bao Thư dán sẵn (in offset 2 mặt) 920

Lót đôi in 2 mặt 710

Bao Thư chưa gấp (in 2 mặt) 1,100

Tờ lót báo (in 2 mặt) 340

Tờ lót mời (in 2 mặt) 340

Bao thư dán sẵn (mã Q) 600

Thiệp (mã Q) 650

Bao thư dán sẵn (mã R) 600

Thiệp (mã R) 650

Bao thư dán sẵn (mã W) 600

Thiệp (mã W) 650

Bao thư dán sẵn (mã X) 600

Thiệp (mã X) 650

Bao thư dán sẵn (mã Y) 600

Thiệp (mã Y) 650

Bao thư dán sẵn (mã Z) 600

Thiệp (mã Z) 650

Bao thư túi in 2 mặt + ép 3D+dán (mã A) 800

Tờ lót in 2 mặt (mã A) 450

Bao thư túi in 2 mặt + ép 3D+dán (mã B) 800

Tờ lót in 2 mặt (mã B) 450

Bao thư túi in 2 mặt + ép 3D+dán (mã C) 800

Tờ lót in 2 mặt (mã C) 450

Bao thư túi in 2 mặt + ép 3D+dán (mã D) 800

Tờ lót in 2 mặt (mã D) 450

Cuốn Mẫu 

22

Cuốn mẫu phôi thiệp cưới đợt 22

(gồm 48 bộ thiệp cưới và 10 bộ thiệp mời sinh 

nhật đóng vào cuốn album)

(album màu đen 

24 lá, tặng kèm 

link tải file dữ 

liệu)

Bộ Mẫu 22

Bộ mẫu phôi thiệp cưới đợt 22

(gồm 48 bộ thiệp cưới và 10 bộ thiệp mời sinh 

nhật đóng bịch nilon)

(tặng kèm link 

tải file dữ liệu)

DQ-2152 

mã D
1,250

DQ-2152 

mã A
1,250

DQ-2152 

mã B
1,250

IM-1801-

mã Z
1,250

Bao thư dán 

sẵn.

1,250

IM-1801-

mã W
1,250

DQ-2246 

Offset

1,630
DQ-2245 

Offset

Mã Thiệp Hình Ảnh

Giá Phôi Thiệp

200,000/ Cuốn

100,000/ bịch

DQ-2152 

mã C
1,250

1,780

IM-1801-

mã Q

IM-1801-

mã Y
1,250

IM-1801-

mã X

Bao thư dán 

sẵn.

Bao thư dán 

sẵn.

Bao thư dán 

sẵn.

1,250

1,250

IM-1801-

mã R

Túi dán sẵn.

Bao thư dán 

sẵn.

Ghi chú khác

Túi dán sẵn.

Túi dán sẵn.

Túi dán sẵn.

* Bao thư dán sẵn.

* Ép kim tên 

300đ/nhát ép+ phí 

LK 70.000đ.

* Bao thư để 

thẳng chưa gấp 

(công gấp 150đ).

Bao thư dán 

sẵn.



Mã thiệp đã in Sơ Đồ

(để tham khảo)

Sơ đồ mã: DQ-2203-Đỏ nhung

Sơ đồ mã: DQ-2203-xanh Rêu

Sơ đồ mã: DQ-2213 offset

Sơ đồ mã: DQ-2214 offset

Sơ đồ mã: DQ-2221-Vàng lợt nhũ

Sơ đồ mã: DQ-2221-Dương đậm nhũ

Sơ đồ mã: DQ-2222 offset

Sơ đồ mã: DQ-2224-Nâu nhũ

Sơ đồ mã: DQ-2231 offset

Sơ đồ mã: DQ-2232 offset

Sơ đồ mã: DQ-2242-Bạc nhũ 

Sơ đồ mã: DQ-2243-Nâu đậm nhũ

Sơ đồ mã: DQ-2243-Vàng nhũ

* Hỗ trợ file in nội dung: 

=> File in nội dung được cung cấp miễn phí cho khách hàng đặt mua bộ mẫu hoặc cuốn mẫu (Khi đặt hàng, Quý khách 

có thể yêu cầu chúng tôi gửi đường link để tải file qua E-mail hoặc Zalo.

 - In bao thư (loại dán rồi): 500/lần in (nếu có Tên + hình), 400/lần in (nếu chỉ có tên), nếu in thêm sơ đồ mặt sau 

+400đ.

• Ép kim nội dung: giá +800đ/nội dung(báo+mời) và 700.000 tiền khuôn.

DỊCH VỤ: ÉP KIM TÊN HOẶC NỘI DUNG

• Ép kim tên trên bao thư: giá +300đ/nhát ép và từ 100.000đ tới 120,000đ phí làm khuôn ép.

DỊCH VỤ: IN LỤA NHŨ VÀNG NHŨ BẠC

• Công ép kim tiêu chuẩn áp dụng với giấy không cán màng và các loại nhũ thông dụng: Nếu 

đề can hoặc giấy có cán màng cao gấp 1,5 lần, ép trên Plastic(nhựa) cao gấp 2 lần, ép trên 

Acrylic(mica) cao gấp 3 lần.

• Nếu quý khách gặp khó khăn khi cần in lụa nội dung hay in lụa nhũ vàng, nhũ bạc thì quý 

khách có thể gửi file hoàn thiện để chúng tôi có thể in gia công với chi phí sau:

     - Với lót đơn hoặc bao thư in 1 mặt: 400đ/lần kéo lụa.

     - Với lót đôi ( hoặc bao thư chưa dán in cả tên +sơ đồ) : 500đ/lần kéo lụa.

     - Tổng tiền gia công kéo lụa tối thiểu là 100.000đ. Thời gian 3-5 ngày.

DỊCH VỤ: IN GIA CÔNG NỘI DUNG PHÔI THIỆP CƯỚI
(BẰNG MÁY IN PHUN hoặc máy in Siêu Tốc)

Đỏ in offset

 - In bao thư (loại chưa dán): 600/cái (nếu có tên+hình+sơ đồ), 500/cái(nếu có Tên + hình) (hoặc tên+sơ đồ), 

400/cái (nếu chỉ có tên).

 - In Lót: 500/nội dung (nếu lót đôi), 600/nội dung (nếu là 2 tờ lót đơn), 700/nội dung (nếu lót ba có in hình mã DQ-

1909-IH). 

MỘT SỐ BAO THƯ CÓ IN MẪU SƠ ĐỒ SAU BAO THƯ ĐỂ QÚY KHÁCH THAM KHẢO MÀU IN

(dành cho khách hàng đặt in gia công sơ đồ sau bao thư)

In ST-mực đen

In ST-mực đen

Loại giấy và màu bao thư

• Công ép kim tối thiểu là 20,000đ. Thời gian 2-3 ngày.

Vàng nhũ

In ST-mực đen

Nâu in offset

Nâu nhũ

Đỏ nhung

Rêu nhuộm

Loại máy in + màu mực

 (đã in sơ đồ mẫu)

In ST-mực đen

In ST mực Nâu

In ST-mực đen

In ST mực nhũ vàng

Nâu đậm nhũ

Dương in offset
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* Tổng tiền gia công in nội dung tối thiểu là 20.000đ. Thời gian 2-3 ngày.
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Vàng lợt nhũ

Dương đậm nhũ

• Nhũ trắng: là loại nhũ đặc biệt giá rất cao và khó ép, thường dùng để ép trên nhựa hay 

mica, giá công ép nhũ trắng giá cao gấp 3 nhũ thông dụng như vàng- bạc....



• Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 tới 11h30, Chiều từ 1h tới 5h( không kể chủ nhật).

• Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng kính chào

QUY ĐỊNH CHUNG

• Quy định thu phụ phí giao hàng tùy theo khu vực gần hay xa so với công ty chúng tôi như 

sau: 

  -  Khu vực miễn phụ phí: quận 8, khu gần chợ lớn và khu Lý thái tổ.

  - Bến xe miền đông: Thu phụ phí 25.000 đồng cho đơn hàng dưới 500.000 đồng.

  - Các khu vực khác hoặc luôn thu phí từ 20-60.000 cho mỗi lần đi giao (Phụ phí nếu có sẽ 

được thỏa thuận trước và ghi trong phiếu giao hàng). 

• Phụ phí SL ít: Nếu Khách hàng đặt bộ phôi thiệp có số lượng ít hơn 100 bộ, chúng tôi sẽ thu 

thêm phí SL ít là 20,000đ.

• Màu sắc của giấy hoặc màu in có thể bị thay đổi nhẹ so với mẫu (do có sự sai lệch màu sau 

mỗi lần nhập giấy mới hoặc in mới) .

• Thời gian giao hàng : Thông thường từ 1 tới 2 ngày. Nếu khách hàng có yêu cầu những 

dịch vụ cộng thêm như ép kim tên, dán bao thư … thì thời gian giao hàng sẽ chậm hơn 1 

ngày so với thông thường.

• Thanh toán: ngay khi giao hàng hoặc trước khi hàng được gửi đi (đối với khách ở tỉnh) . 

• Khi quý khách mua mỗi mẫu trên 500 bộ phôi thiệp sẽ được giảm 100 đồng/bộ. Trên 1000 

bộ sẽ được giảm 150 đồng/bộ. Trên 1000 bộ và tổng đơn hàng có giá trị trên 10 triệu sẽ được 

giảm 170 đồng/bộ. (Lưu ý : Chỉ áp dụng giảm giá khi mua trọn bộ ).

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU

• Trường hợp Phôi thiệp có yêu cầu thay đổi loại giấy cùng loại chỉ khác màu thì giá tương 

đương bảng giá nhưng cộng thêm các loại phí lên khuôn cho mỗi kỹ thuật mà mẫu phôi đó 

có sử dụng:

      * Lên khuôn bế : phí 150.000 /khuôn, Cấn đường gấp: phí 50.000/đường gấp.  

      * Ép nổi 3D: phí 100.000 /khuôn, Ép kim (nhũ), ép nhũ lún : phí 50.000/khuôn.  

      * In lún: phí 150.000 /khuôn, Bồi thiệp sách: phí 150.000.  

(Quý khách có thể cho thông tin cụ thể trường hợp thay đổi để được báo giá chính xác)


