
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI IN ẤN VÀ PHOTOCOPY 

Xin kính chào quý khách! 

Cảm ơn quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của công ty chúng tôi. 

Lời đầu tiên xin kính chúc quý khách tài chính luôn vững vàng để công ty chúng tôi được phục vụ quý 
khách ngay bây giờ và mãi về sau. 

Bởi vì chúng tôi cung cấp rất đầy đủ các dịch vụ về in ấn in màu (in nhanh) – dịch vụ photocopy, và 
gia công đóng quyển sau in cho các tổ chức các nhân một cách chuyên nghiệp nên bảng giá có hơn nhiều 
trang một chút, mong quý khách xem qua mục lục mình cần dịch vụ gì để cho tiện tra cứu.  

- Trang 1: Lời giới thiệu – mục lục – Tổng hợp những giá rẻ có thể công bố 
(Từ trang 3 trở đi là bảng giá chi tiết tương ứng với quy mô đơn hàng). 

- Trang 2: Dịch vụ photocopy – in đen trắng (đồng giá). 

- Trang 3: In màu – In nhanh kỹ thuật số (Về in màu tài liệu, tờ rơi..). 

- Trang 4: Card vistit, hóa đơn, đề can, tem vỡ, thiệp mời, phong bì.. 

- Trang 5: Các dịch vụ liên quan: scan, cán, ép platis, đánh máy, số hóa.. 

- Trang 6: Gia công đóng quyển sau in: các loại đóng quyển, đục lỗ, cán, bế, keo nhiệt. 

- Trang 7: Một số hình ảnh. 

Quý khách lưu ý: 

1. Báo giá này không bao gồm VAT.

2. Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi xuất hóa đơn VAT sau khi trả đù tiền hàng và thuế.

3. Quý khách hoàn toàn có thể thỏa thuận với chúng tôi về giá.

4. Đối với những giá tính tiền/lượt in thì sẽ không bao gồm giấy, còn lại thì đã bao gồm giấy.

5. Để có giá chính xác nhất quý khách vui lòng gọi hotline: 0938152888 – Mr Tú.

Tổng hợp - chọn lọc những giá rẻ nhất trong bảng giá công bố mà 
Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy cung cấp 

Stt Tên dịch vụ Giá tiền 
1 Photocopy - in (19x27cm) 75đ/trang 
2 Photocopy - in A4 80đ/trang 
3 Photocopy - in A2 1,600đ/tờ 
4 Photocopy - in A1 3,200đ/tờ 
5 In màu - In nhanh 700/lượt 
6 In màu A2 10,000đ/tờ 
7 In tem vỡ 150đ/chiếc 
8 In đề can một màu 300đ/lượt 
9 In hóa đơn bán lẻ 9,000đ/quyển 
10 Card visit 30,000đ/hộp 
11 Ép Plastic A4 3,500đ/tờ 
12 Scan 300đ/trang 
13 Đóng ghim A5 1,500đ/quyển 
14 Đóng keo nhiệt A5 2,000đ/quyển 
15 Đóng gáy lò xo 6,000đ/quyển 
16 Đóng bìa cứng A4 60,000đ/quyển 

Quý khách vui lòng xem đơn hàng (số lượng) của mình tương ứng với mức giá nào trong bảng giá cụ thể 

Xin chân thành cảm ơn! 

Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
ĐT: 04666 35 333 – 0938 152 888 

Email: shop@thegioiin24h.com – website: inphotocopy.com 



Số lượng 
copy

Loại giấy nội 60/84 Loại giấy nội 60/90 Loại giấy 
nội ĐL 70

Loại giấy
Ngoại ĐL 70

Loại giấy 
Khác

Một mặt Hai mặt Một mặt Hai mặt
Báo giá khi 

có đơn 
hàng cụ

thể

Một mặt Hai mặt
Báo giá 

khi có đơn 
hàng cụ 

thể

10 copy
500k trở lên 150đ 170đ 165đ 180đ 210đ 250đ

30 copy
3tr trở lên 145đ 160 175đ 200đ 230đ

100 copy
20tr

trở lên
Báo giá khi có đơn hàng cụ thể, vui lòng liên hệ hotline

tức 160đ/tờ
80ñ/trang

Bảng báo giá dịch vụ photocopy - in khổ A4

Số lượng 
copy

Loại giấy nội 60/84 Loại giấy nội 60/90 Loại giấy 
nội ĐL 70

Loại giấy
Ngoại ĐL 70

Loại giấy 
Khác

Một mặt Hai mặt Một mặt Hai mặt
Báo giá khi có đơn hàng cụ thể10 copy

500k trở lên 145đ 160đ 155đ 170đ

30 copy
3tr trở lên 140đ 150đ 165đ

100 copy
20tr

trở lên
Báo giá khi có đơn hàng cụ thể, vui lòng liên hệ hotline

tức 150đ/tờ
75ñ/trang

Bảng báo giá dịch vụ photocopy - in khổ nhỏ hơn A4 - khổ 19x27cm

Số lượng 
copy

A2 Định lượng 80 A1 Định lượng 80 A0 Định lượng 80 Loại giấy khác
Khổ không xác định

Một mặt Một mặt Một mặt
Báo giá khi có

đơn hàng cụ thể5 copy
500k trở lên

3.200đ 6.000đ

5 copy
5tr trở lên

Báo giá khi có đơn hàng cụ thể, vui lòng liên hệ hotline

1.600ñ

Bảng báo giá dịch vụ photocopy - in khổ A2, A1, A0

Khổ A5 bằng 52% khổ A4 / Khổ A3 bằng 105% khổ A4 tại bảng giá này.

Tel: 0938 152 888
       04666 35 333

Email: shop@thegioiin24h.com

Website: inphotocopy.com

Công ty làm việc tất cả các ngày trong tuần
Quý khách cần đặt hàng trong đêm xin vui lòng trực tiếp tới số di động

Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa - Bách Khoa - Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI IN ẤN VÀ PHOTOCOPY

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHOTOCOPY - IN ĐEN TRẮNG

- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá đã bao vận chuyển trong nội thành Hà Nội
- Để được báo giá chính xác nhất vui lòng liên hệ trực tiếp hotline

hotline: 0938 152 888



Đơn vị tính: VNĐ (Giá chưa bao gồm thuế. Đơn hàng có số lượng lớn xin liên hệ trực tiếp) 

BẢNG GIÁ IN MÀU - IN NHANH A4 (Định lượng trên 100gsm)

LƯỢT IN MÁY KONICA Máy ricoh

100 2.200đ 2.000đ

300 1.600đ 1.200đ

500 1.200đ 1.000đ

1.000 1.100đ 800đ

3.000+ 1.000đ

Giá tiền / 1 lượt in A4 và chưa bao gồm giấy / Độ phủ 80% cộng 20% tiền hàng.
Khổ giấy A5 được tính bằng 1/2 tiền A4. Khổ A3 nhân đôi giá tại bảng giá này.

750ñ/löôït in

BẢNG GIÁ IN MÀU - IN NHANH A4 (Định lượng tới 100gsm)

LƯỢT IN MÁY KONICA Máy ricoh

100 2.000đ 1.500đ

300 1.500đ 1.300đ

500 1.100đ 900đ

1.000 1.000đ 750đ

3.000+ 900đ

Giá tiền / 1 lượt in A4 và chưa bao gồm giấy / Độ phủ 80% cộng 20% tiền hàng.
Khổ giấy A5 được tính bằng 1/2 tiền A4. Khổ A3 nhân đôi giá tại bảng giá này.

700ñ/löôït in

IN MẦU KHỔ LỚN

Khổ giấy In nét mầu In ảnh mầu In đề can. in pp

A0 30.000đ 60.000đ 60.000đ

A1 15.000đ 30.000đ 30.000đ

A2 20.000đ 20.000đ

Khổ khác 30.000đ/m2 60.000đ/m2 60.000đ/m2

- Giá đã bao gồm giấy. In số lượng lớn vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.

10.00ñ/tôø

Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa - Bách Khoa - Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI IN ẤN VÀ PHOTOCOPY

BẢNG GIÁ IN MÀU - IN NHANH KỸ THUẬT SỐ

Tel: 0938 152 888 - 0906 286 007 - Email: shop@thegioiin24h.com - Website: inphotocopy.com

mailto:shop@thegioiin24h.com
mailto:shop@thegioiin24h.coM


IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ

Số lượng 
(quyển)

Khổ A5 Khổ A4

10 12.000đ 20.000đ

20 10.000đ 18.000đ

30 9.000đ 16.000đ

50+ 16.000đ

- In một mầu đỏ.
- giấy bãi bằng 60/84.
- 100 tờ/quyển.
- Giá/1 quyển.

Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa - Bách Khoa - Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI IN ẤN VÀ PHOTOCOPY
Tel: 0938 152 888
       0906 286 007

Email: shop@thegioiin24h.com

Công ty làm việc tất cả các ngày trong tuần
Quý khách cần đặt hàng trong đêm xin vui lòng trực tiếp tới số di động

CARD, HÓA ĐƠN, ĐỀ CAN, TEM VỠ, THIỆP MỜI PHONG BÌ
Website: inphotocopy.com

-Máy in khổ Ao - Máy Photocopy khổ A0

-Máy Photocopy khổ A3, A4 kỹ thuật số

-Máy in nhanh in mầu đơn sắc

-Máy in mầu laze kỹ thuật số tốc độ cao -Máy in phun Epson

-Dàn máy tính cấu hình cao,

-Cùng các máy gia công như máy kheo nhiệt, máy đóng ghim,

 máy cán màng, máy xén giấy, máy đóng gáy lò xo sắt và nhựa…

Đơn vị tính: VNĐ (Giá chưa bao gồm thuế. Đơn hàng có số lượng lớn xin liên hệ trực tiếp) 

IN THIỆP CƯỚI, THIỆP MỜI

- Rất nhiều mức giá, không thể thể hiện hết 
trong phạm vi giới hạn.
- Xin báo giá cho quý khách khi có đơn 
hàng cụ thể.

IN TEM VỠ

Số lượng 
(chiếc)

Giá/c
1x2cm

Giá/c
1x2,5cm

1000 200đ 300đ

2000 180đ 280đ

5000 250đ

10.000+ call call

- In tem trên chất liệu giấy tốt 
nhất.
- Mầu sắc trung thực.
- Không bay mầu, bong tróc 
mầu.

IN ĐỀ CAN A4 MỘT MÀU PRINT PORT 

Số lượng In 1 mầu 
đỏ/xanh

In 4 mầu

100 đến 200 lượt in 100.000đ Cộng 
10% giá 
của bảng 

giá in 
màu - in 
nhanh kỹ 
thuật số

201 đến 300 lượt in 150.000đ

301 đến 500 lượt in 180.000đ

501 đến 700 lượt in 200.000đ

801 đến 1000 lượt 300.000đ

1000 lượt in trở lên

- In một mầu bằng máy in siêu tốc, mực gốc dầu. 
Chỉ in một mầu đỏ, xanh, hoặc đen. Giá chưa 
bao gồm giấy.

IN TỜ RƠI, IN PHONG BÌ

- Rất nhiều mức giá, không thể thể hiện hết 
trong phạm vi giới hạn.
- Xin báo giá cho quý khách khi có đơn 
hàng cụ thể.

Các dịch vụ khác quý khách vui lòng tải về
từ mục báo giá trên trang: inphotocopy.com

300ñ/löôït in

150ñ
9.000ñ/quyeån

Quý khách cần in gì khác không có trong bảng giá xin vui lòng liên hệ tới hotline

IN CARD VISIT

Số lượng Giá/1 hộp

1 Hộp 80.000đ

2 Hộp 60.000đ

3 Hộp 50.000đ

10 Hộp 40.000đ

20 Hộp 35.000đ

50 Hộp

- Thiết kế maket cộng 50.000đ
- Chỉ nhận file: aI, cdr, psd, jpg 
300dpi

30.000ñ



Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa - Bách Khoa - Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI IN ẤN VÀ PHOTOCOPY
Tel: 0938 152 888
       0906 286 007

Email: shop@thegioiin24h.com

Công ty làm việc tất cả các ngày trong tuần
Quý khách cần đặt hàng trong đêm xin vui lòng trực tiếp tới số di động

BẢNG GIÁ SCAN, ĐÁNH MÁY, ÉP PLASTIC, CÁN PHỦ PE
Website: inphotocopy.com

-Máy in khổ Ao - Máy Photocopy khổ A0

-Máy Photocopy khổ A3, A4 kỹ thuật số

-Máy in nhanh in mầu đơn sắc

-Máy in mầu laze kỹ thuật số tốc độ cao -Máy in phun Epson

-Dàn máy tính cấu hình cao,

-Cùng các máy gia công như máy kheo nhiệt, máy đóng ghim,

 máy cán màng, máy xén giấy, máy đóng gáy lò xo sắt và nhựa…

(Giá chưa bao gồm thuế. Đơn hàng có số lượng lớn xin liên hệ trực tiếp) 

DỊCH VỤ ĐÁNH MÁY

Số lượng Đơn giá

1-2 trang 15.000đ trở lên

5 trang 10.000đ trở lên

> 10 trang

- Giá tiền phụ thuộc vào độ khó của văn bản.
- Văn bản có công thức và chữ viết tay giá thỏa thuận.
- Văn bản ngoại ngữ giá thỏa thuận.

ÉP PLASTIC

Số lượng loại trung 80 mic A4 Loại dày 120 mic A4

10 tờ 5.000đ/tờ 7.000đ/tờ

30 tờ 4.000đ/tờ 6.000đ/tờ

50 tờ trở lên 5.000đ/tờ

- Ép plastic khổ A3 giá gấp đôi khổ A4

SCAN TÀI LIỆU (khổ A4)

Số lượng Văn bản Ảnh (chất lượng cao)

10 tờ 1.000đ/trang 3.000đ/trang

30 tờ 8.00đ/trang 2.000đ/trang

50 tờ 5.00đ/trang 1.500đ/trang

200 tờ 400đ/trang 1.500đ/trang

1.000+ 1.300đ/trang

- Scan khổ A3 giá cộng 75%. Scan khổ A5 giá trừ 75%

Các dịch vụ khác quý khách vui lòng tải về
từ mục báo giá trên trang: inphotocopy.com

CÁN PHỦ MÀNG PE BÓNG, MỜ

- Giá cán màng bóng, mờ: dài x rộng x 0.80

3.500ñ5.000ñ

300ñ/trang



Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa - Bách Khoa - Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI IN ẤN VÀ PHOTOCOPY
Tel: 0938 152 888
       0906 286 007

Email: shop@thegioiin24h.com

Công ty làm việc tất cả các ngày trong tuần
Quý khách cần đặt hàng trong đêm xin vui lòng trực tiếp tới số di động

BẢNG GIÁ GIA CÔNG SAU IN Website: inphotocopy.com

-Máy in khổ Ao - Máy Photocopy khổ A0
-Máy Photocopy khổ A3, A4 kỹ thuật số
-Máy in nhanh in mầu đơn sắc
-Máy in mầu laze kỹ thuật số tốc độ cao -Máy in phun Epson
-Dàn máy tính cấu hình cao,
-Cùng các máy gia công như máy kheo nhiệt, máy đóng ghim,
 máy cán màng, máy xén giấy, máy đóng gáy lò xo sắt và nhựa…

(Giá chưa bao gồm thuế. Đơn hàng có số lượng lớn xin liên hệ trực tiếp) 

ĐÓNG QUYỂN DẬP GHIM DÁN BĂNG DÍNH - BÌA XANH

Số lượng Đơn giá A5/q Đơn giá A4/q Đơn giá A3/q Đơn giá A2/q Đơn giá A1/q Đơn giá A0/q

10 2.500đ 3.000đ 6.000đ 12.000đ 22.000đ Liên hệ khi có 
đơn hàng cụ 

thể30 2.000đ 2.500đ 5.000đ 11.000đ 21.000đ

100 2.000đ 4.000đ 10.000đ 20.000đ

500 Liên hệ khi có đơn hàng cụ thể

- Giá đã bao gồm dán băng dính gáy.
- Trên 200 tờ giá trên cộng 20%.

ĐÓNG QUYỂN GÁY XOẮN LÒ XO

Số tờ Gáy nhựa Gáy kẽm

dưới 150 8.000đ

151 - 200 8.000đ 10.000đ

201 - 250 10.000đ 12.000đ

251-300 12.000đ 14.000đ

301 - 350 14.000đ

351 - 400 16.000đ

401 - 450 18.000đ

451 trở lên 20.000đ

- Từ 20 quyển giảm giá 10%.
- Từ 50 quyển trở lên giảm giá 20%.

ĐÓNG QUYỂN KEO NHIỆT

Số lượng Đơn giá A5/q Đơn giá A4/q Đơn giá A3/q

10 5.000đ 10.000đ 15.000đ

30 3.000đ 6.000đ 10.000đ

100 4.000đ 8.000đ

500 Liên hệ

- Giá đã bao gồm xén thành phẩm
- Giá chưa bao gồm bìa trước và sau.

ĐÓNG QUYỂN BÌA 
CỨNG MẠ NHŨ

Số 
lượng

Giá/q

10 50.000đ

20 40.000đ

30 35.000đ

100

300 Liên hệ

- Chất liệu bìa 
cứng giấy.
- Bìa cứng da xin 
gọi trực tiếp.

Các dịch vụ khác quý khách vui lòng tải về
từ mục báo giá trên trang: inphotocopy.com

2.000ñ 30.000ñ

1.500ñ

6.000ñ

CÁN PHỦ MÀNG PE BÓNG, MỜ:  dài x rộng x 0.80

dài x rộng x 0.80
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