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Stt Tên Bao lì xì Số mẫu có sẵn Hình ảnh minh họa Loại Giấy/K.Thuật SX Giá (từ 300-499 cái) Ghi chú khác

1
Lì Xì Đại In KTS 

(TP 90X17mm) 

Chọn trong 14 mẫu 

có sẵn hoặc khách 

hàng tự thiết kế theo 

khuôn

* Giấy Fo Trắng 150g.

* In KTS

*cán vân ca rô

* bế ( chưa dán).

Giá 1,350đ/cái chưa 

dán.

* Dán bao +150đ/cái

2
Lì Xì Lớn In KTS 

(TP 80X158mm) 

Chọn trong 33 mẫu 

có sẵn hoặc khách 

hàng tự thiết kế theo 

khuôn

* Giấy Fo Trắng 150g.

* In KTS+ cán 

vân+bế.

Giá 1,250đ/cái chưa 

dán.

* Dán bao +150đ/cái

3

Lì Xì Trung In 

KTS (TP 

80X115mm) 

Chọn trong 19 mẫu 

có sẵn hoặc khách 

hàng tự thiết kế theo 

khuôn

* Giấy Fo Trắng 150g.

* In KTS+ cán 

vân+bế.

Giá 1,050đ/cái chưa 

dán.

* Dán bao +150đ/cái

BẢNG GIÁ BAO LÌ XÌ 2023-  IN KỸ THUẬT SỐ

* Khi đặt hàng, nếu quý khách không ghi rõ quy cách thì mặc định được hiểu là quy cách tiêu chuẩn: Giấy Fo150g + in + cán gân ca rô + bế.

* Trường hợp Quý khách muốn thay đổi bằng cán màng thông dụng ( màng mờ, màng bóng) thì giấy tự động được điều chỉnh là giấy C150g. Giá cao hơn tiêu chuẩn trên 

500đ/ bao.

   => Mẫu demo cán màng mờ là mã DQ-LXD-2276-D,    => Mẫu demo cán màng bóng là mã DQ-LXD-2276-E

* Trường hợp Quý khách muốn thay đổi bằng cán màng đặc biệt ( màng nhung, màng tơ tằm và màng kim tuyến cát ) thì giấy tự động được điều chỉnh là giấy C200g. Giá cao 

hơn tiêu chuẩn trên 1,200đ/ bao.

   => Mẫu demo cán màng nhung: DQ-LXD-2153-F, DQ-LXD-2276-A

   => Mẫu demo cán màng kim tuyến tơ tằm: DQ-LXD-2153-H, DQ-LXD-2276-C

   => Mẫu demo cán màng kim tuyến cát: DQ-LXD-2153-E, DQ-LXD-2276-B

( chỉ áp dụng cho các nhà in thiệp cưới)

* Khách hàng có thể tải file về để 

thêm logo hay địa chỉ công ty vào 

vị trí mà khách hàng mong muốn 

rồi gửi lại cho chúng tôi sản xuất.

* Khách hàng cũng có thể tự thiết 

kế mới hoàn toàn nhưng dùng file 

khuôn mà chúng tôi cung cấp thì 

giá không thay đổi.

* Đây là dòng bao lì xì được in 

bằng máy in KTS khác kỹ thuật 

sản xuất với các mẫu bao lì xì 

làm sẵn đang bán đại trà trên thị 

trường.

* Sự khác nhau cơ bản giữa dòng 

bao lì xì in KTS và các loại bao lì 

xì chúng tôi bán sẵn trên thị 

trường là: loại in KTS sử dụng 

giấy có vân,không ép kim hay bế 

nổi, có thể để thêm logo hay 

thông tin của khách hàng...



Quy định giá: Giá áp dụng cho SL từ 300 bao lì xì tới 499 bao.

* Số lượng dưới 100 => cộng phí 100,000đ/lô hàng

* Số lượng  từ 100 tới 299 => cộng phí 70,000đ/lô hàng.

* Số lượng từ 500 tới 999 giảm 100đ.

* Số lượng từ 1,000 trở lên giảm 150đ.

* Trường hợp bao lì xì có hai mẫu (cùng cỡ) trở lên thì được gộp thành 1 số lượng nhưng + phí nhiều nội dung: 20,000đ cho mỗi mẫu tăng 

thêm. ( Nếu các mẫu đều nhiều hơn 300 thì không + phí này).

Bộ mẫu Tham Khảo: 

1, Bộ mẫu bao lì xì in KTS- 34 Mẫu mới  : 45,000đ gồm:

* Lì Xì Đại In KTS (TP 90X17mm)  :8 cái

* Lì Xì Lớn In KTS (TP 80X158mm): 16 cái

* Lì Xì Trung In KTS (TP 80X115mm) : 10 cái

2, Bộ mẫu bao lì xì in KTS- 32 Mẫu cũ  : 40,000đ gồm:

* Lì Xì Đại In KTS (TP 90X17mm)  :6 cái

* Lì Xì Lớn In KTS (TP 80X158mm): 17 cái

* Lì Xì Trung In KTS (TP 80X115mm) : 9 cái

QUY ĐỊNH CHUNG

• Đường link tải Khuôn bao lì xì in KTS (để nhà in đặt logo hoặc thông tin thêm vào hoặc thiết kế mới...):

https://drive.google.com/drive/folders/1fS14a_limgfLPn5b7NtQuFHJJeHNUtLU?usp=sharing

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

• Độ dầy giấy và cán gân hoặc không: 

Giấy tiêu chuẩn theo quy định là giấy Fo 150g, sau khi in xong sẽ được cán vân: 

    => Nếu Khách hàng yêu cầu tăng định lượng (độ dầy) thì giá tăng so với tiêu chuẩn như sau: Nếu giấy tăng 10 định lượng thì giá tăng 

50đ/ cái ( ví dụ bao lì xì tiêu chuẩn 150g giá 1,250đ, nếu quý khách muốn điều chỉnh thành giấy 180g nghĩa là tăng 30g định lượng thì suy ra 

giá tăng 150đ thành 1,400đ/ cái)

 => Nếu Khách hàng yêu cầu không cán vân thì giá được giảm 100đ/cái.


