
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


