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Ngân hàng là một trong những đơn vị sử dụng thẻ nhựa trong việc quản lí cũng như kiểm soát
nhân viên. In thẻ nhựa ngân hàng  là dịch vụ cung cấp các sản phẩm thẻ nhựa cao cấp chất
lượng và bền bỉ, được các ngân hàng trên cả nước cũng như toàn thể nhân viên làm việc tại
đơn vị này tin tưởng sử dụng trong nhiều năm qua.

  In thẻ nhựa ngân hàng cao cấp
  

Thẻ nhựa ngân hàng được sản xuất bằng chất liệu nhựa PVC với tính chất không quăn, không
gãy, không phai màu và không thấm nước. Ngoài ra sản phẩm còn có độ dẻo dai tốt, nên rất
bền bỉ, đẹp mắt và nổi bật trong mắt mọi người. Thời gian sử dụng của một chiếc thẻ nhựa có
thể lên đến hàng chục năm nếu được bảo quản tốt.
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Ngoài ra sản phẩm còn được thiết kế với nhiều kiểu dáng, màu sắc đa dạng, phong phú. Nên
các đơn vị có rất nhiều sự chọn lựa để có thể tạo được ấn tượng, và làm nên sự đồng bộ,
chuyên nghiệp cho chính tổ chức cũng như môi trường làm việc của mình.

  

Thẻ còn được in nổi hoặc in chìm các thông tin cơ bản lên bề mặt, để mọi người có thể dễ dàng
nhận biết và phân biệt khi cần thiết.

  

In thẻ nhựa ngân hàng cũng mang đến những chiếc thẻ với nhiều kích thước khác nhau rất
riêng biệt, nhưng nhìn chung kiểu dáng đều rất tinh tế, đẹp mắt và hiện đại. Người dùng có thể
đeo ở cổ, cất giữ ở túi, ví tiền hay ngăn kéo rất đơn giản, gọn gàng và tiện ích.

  

Thẻ nhựa ngân hàng với tính năng lưu trữ thông tin rất lớn, như các thông tin cá nhân, cùng các
dữ liệu liên quan khác. Vì vậy trong quá trình làm việc, kiểm tra, kiểm soát,… rất nhanh chóng
và tiện lợi.
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  In thẻ nhựa ngân hàng cam kết
    
    -    

In thẻ theo đúng yêu cầu, đúng mẫu và đạt chuẩn chất lượng.

    
    -    

Quá trình làm việc nhanh chóng, tiện ích và tiết kiệm thời gian.

    
    -    

Hỗ trợ, tư vấn khách hàng nhiệt tình, vui vẻ khi có nhu cầu.

    
    -    

Nhận thiết kế, đặt hàng, sản xuất số lượng lớn, nhỏ theo yêu cầu.
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    -    

Mức giá in thẻ nhựa ngân hàng mang tính cạnh tranh cao.

    
    -    

Giao hàng đúng theo thời gian quy định.

    
    -    

Giao hàng tận nơi, tận tay khách hàng.

    
    -    

Khuyến mãi, ưu đãi nhiều phần quà có giá trị khác nhau dành cho tất cả các khách hàng.

    

  

In thẻ nhựa ngân hàng ngày càng nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của khách hàng nhờ vào chất
lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ. Mọi người hãy nhanh tay liên hệ đến 
thegioithenhua.vn
để được sở hữu ngay cho mình những chiếc thẻ nhựa đa năng xinh xắn và nổi bật!

  

Xem thêm bài viết: In thẻ từ Đà Nẵng chất lượng

 4 / 4

undefined/
tin-tuc/326-in-th-t-a-nng-cht-lng-.html

