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Một trong những dịch vụ đang rất HOT trên thị trường hiện nay chính là dịch vụ in thẻ giảm
giá . Với hình thức in
thẻ này sẽ có thể khiến khách hàng tiết kiệm được chi phí mà lại quảng bá thương hiệu rất
thành công. 

  Thông tin về dịch vụ in thẻ giảm giá
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Thẻ giảm giá được in bằng chất liệu PVC tức là in thẻ nhựa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao,
có thể sử dụng trong thời gian dài. Kỹ thuật gia công sử dụng khi in thẻ chủ yếu là: dập nổi tên,
in phũ nhũ, in mã số, in nhảy số,… tất cả đều được làm trên bàn tay điêu luyện của những nhân
viên lành nghề!

  

Thẻ được thiết kế dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, màu sắc kích thước và kiểu dáng
đều do khách hàng lựa chọn. Khách hàng có thể in logo, họa tiết tùy ý lên thẻ. Khi đặt in cần
đem các thông tin cần thiết để sản phẩm đúng được như ý muốn. Bên cạnh đó, dịch vụ in thẻ
giảm giá cũng
in ấn với giá thành rất rẻ, giúp khách hàng giảm bớt chi phí.

  

Đối với loại thẻ giảm giá làm trên hình thức cảm ứng sẽ được đạt đầy đủ các tiêu chuẩn kĩ thuật
như tần số, khoảng cách thẻ với đầu đọc, thời gian đọc, môi trường nhiệt độ cũng như kích
thước của sản phẩm. Đối với những loại thẻ giảm giá bằng cảm ứng sẽ có thêm tính năng thanh
toán khi cần thiết.

  Liên hệ đặt in thẻ giảm giá nhanh chóng
  

Để đặt in thẻ giảm giá bền và chất lượng cao quý khách cần tìm được đơn vị phù hợp. Là một
trong những công ty chuyên thiết kế in thẻ nhựa, chúng tôi – thegioithenhua.vn đảm bảo giúp
bạn có những sản phẩm đạt chất lượng, đẹp và bắt mắt.
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  Khi nhận được thông tin đặt hàng của khách hàng chúng tôi cũng sẽ tư vấn và giúp khách hàngchọn ra được kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc thích hợp. Để mọi thông tin in ấn lên thẻ được chínhxác đòi hỏi khách hàng cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết như kiểu dáng, mẫu in, in gì lênthẻ!  Tính đến nay công ty chúng tôi cũng đã in thẻ cho rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ và đều nhậnđược sự tín nhiệm từ phía khách hàng. Không chỉ thu hút khách hàng ở mảng thiết kế đẹp màchúng tôi còn tư vấn rất kĩ cho khách hàng, giúp họ có được sự lựa chọn tốt nhất. Đồng thờichúng tôi cũng in với chi phí rất rẻ, không làm khách hàng tốn kém nhiều.  Để xem thêm một số mẫu thẻ nhựa, thẻ từ, thẻ giảm giá do công ty chúng tôi sản xuất hãy lênwebsite thegioithenhua.vn hoặc liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ in thẻgiảm giá  vàđặt hàng nhanh chóng!  Xem thêm bài viết: Báo giá in thẻ giảm giá mới nhất hiện nay  

 3 / 3

tin-tuc/333-bao-gia-in-th-gim-gia-mi-nht-hin-nay.html

