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Ngày nay, có rất nhiều đơn vị thực hiện in thẻ từ trên thị trường. Thế Giới Thẻ Nhựa thành lập
và tạo sự khác biệt cho thị trường in thẻ. Chúng tôi có báo giá in thẻ từ rẻ nhất, chất lượng thẻ
in tốt hàng đầu đang chờ đợi quý khách hàng đến liên hệ và hợp tác

  Ưu điểm của thẻ từ tại Thế Giới Thẻ Nhựa
  

Hàng năm, Thế Giới Thẻ Nhựa cung cấp rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng thẻ từ cho các đơn vị,
doanh nghiệp hiện nay. Thẻ từ của chúng tôi được yêu thích và được khách hàng yêu cầu báo
giá in thẻ từ
thường xuyên là bởi:

  

- Tính thẩm mỹ cao, sắp xếp hình ảnh, thông tin khoa học

  

- Doanh nghiệp có thể thiết kế, tạo kiểu dáng, hình ảnh thẻ theo ý thích

  

- Màu sắc thẻ chân thực, mực in rõ nét

  

- Độ bền thẻ cao, ít bị tác động từ môi trường, chống nước hiệu quả

  

- Kích thước gọn, nhẹ, sử dụng đơn giản

  

- Có thể lưu trữ thông tin đa dạng, hiệu quả trên dải từ 

  Tại sao thẻ từ của Thế Giới Thẻ Nhựa có ưu điểm nhiều như vậy?
  

Thẻ từ tại Thế Giới Thẻ Nhựa có nhiều ưu điểm là nhờ được tạo ra từ chất liệu cao cấp và tiêu
chuẩn sản xuất chuyên nghiệp. Thẻ từ của chúng tôi được làm từ nhựa PVC cao cấp, bền bĩ,
thích nghi với nhiều điều kiện môi trường, có giá thành rẻ nhưng đẹp và thẩm mỹ. Thẻ được sản
xuất bằng quy trình chuyên nghiệp, in bằng công nghệ in offset, ép bằng máy cao tầng. Nhờ
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vậy, mực in sẽ bền bỉ, đẹp đẽ nhất có thể. Đặc biệt, dải từ được thực hiện bằng công nghệ tân
tiến, lưu trữ thông tin khoa học và hiệu quả. Các thông tin này sẽ được lưu lại và sắp xếp trên
phần mềm công nghệ cao, khách hàng sẽ dễ dàng kiểm tra và kiểm soát lâu dài.

  

Mỗi chiếc thẻ điều được làm theo kích thước doanh nghiệp yêu cầu. Đa phần đảm bảo kích
thước chuẩn chuẩn 5.4 x 8.6 cm, dày 0.25 – 1.25 cm. Đây là kích thước vừa nhỏ gọn, vừa đảm
bảo đầy đủ thông tin cho công việc, khách hàng

  Thông tin báo giá in thẻ từ của Thế Giới Thẻ Nhựa 
  

Thế Giới Thẻ Nhựa cam kết:

  

- Báo giá in thẻ từ nhanh chóng, rẻ nhất hiện nay

  

- Thiết kế miễn phí, nhanh chóng theo ý tưởng của khách hàng

  

- Giá đảm bảo chính xác,không phát sinh phụ phí sau khi sản xuất.

  

- Có thể bàn giao thẻ sau 1-3 ngày nhận đơn.

  

Thế Giới Thẻ Nhựa là đơn vị cam kết có báo giá in thẻ từ rẻ hàng đầu hiện nay. Liên hệ với
chúng tôi quý khách sẽ được thiết kế, sản xuất hàng loạt thẻ trong thời gian ngắn nhưng giá
thành rẻ đặc biệt. Đây là khác biệt khiến Thế Giới Thẻ Nhựa được tin tưởng nhiều năm qua,
đừng bỏ qua cơ hội hợp tác với chúng tôi ngay hôm nay.

  

Xem thêm: Sự cần thiết và yêu cầu khi in thẻ từ nhân viên
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