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Bạn đang tìm kiếm địa chỉ cung cấp thẻ nhựa trắng PVC đúng tiêu chuẩn? Bạn muốn chủ
động in ấn phát hành thẻ riêng cho doanh nghiệp của mình? Hãy đến với thegioithenhua.vn để
được tư vấn tốt nhất.

1. Thẻ nhựa trắng là gì?
Thẻ nhựa trắng là loại thẻ nhựa được làm từ chất liệu PVC theo kích thước tiêu chuẩn dài x rộng
x dày tương ứng 86 x 54 x 0.76 (mm), khách hàng có thể đặt kích thước theo yêu cầu riêng. Các
cá nhân, doanh nghiệp có máy in chuyên dụng là có thể mua thẻ và in trực tiếp thông tin tại
nhà. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tối đa cũng như chủ động về số lượng trong
việc in ấn thẻ.

2. Ứng dụng của thẻ nhựa trắng trong đời sống
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Thẻ nhựa trắng hay còn gọi là phôi thẻ nhựa được làm từ nhựa PVC tiêu chuẩn có độ bền cao,
có khả năng chống xước và bong tróc nhờ trên bề mặt thẻ được ép một lớp Laminate. Loại thẻ
này bạn có thể sử dụng công nghệ in thông thường hoặc in hóa nhiệt như in ấn, in mã vạch, dập
nổi thông tin, phủ lớp cào…

Ứng dụng của thẻ nhựa trắng là không thể phủ nhận trong cuộc sống hiện đại vì hầu hết các
lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hóa đều chuyển dần sang các loại thẻ từ: thẻ hội viên, thẻ khám
bệnh, thẻ tích điểm, thẻ chấm công, chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ
tín dụng, thẻ chơi game, thẻ khách hàng thân thiết…

3. Địa chỉ cung cấp thẻ nhựa trắng chất lượng và uy tín tại thành
phố Hồ Chí Minh

Thegioithenhua.vn chuyên cung cấp thẻ nhựa trắng và nhận in ấn các loại thẻ chất lượng cao,
số lượng lớn theo mọi yêu cầu của khách hàng. Công ty tự hào là đơn vị in ấn thẻ nhựa chuyên
nghiệp, uy tín và kinh nghiệm lâu năm được nhiều khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và
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các tỉnh lân cận tin tưởng lựa chọn. Chúng tôi cam kết:

- Cung cấp thẻ nhựa trắng chất lượng cao

- Có khả năng cung cấp số lượng thẻ lớn nhỏ, trả hàng đúng thời hạn.

- Giá cả cạnh tranh trên thị trường và luôn có mức giá ưu đãi.

- Nhận giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách.

Nếu bạn đang cần mua thẻ nhựa trắng đạt chuẩn để phục vụ công tác in ấn cho các cá nhân,
doanh nghiệp hãy đến với Thế giới thẻ nhựa. Tại đây khách hàng sẽ được tư vấn những sản
phẩm tốt nhất với một mức giá không thể hợp lý hơn trên thị trường.

Để nhận báo giá chính xác xin quý khách vui lòng liên hệ tới số máy 0909 896 599. Công ty
nhận tư vấn nhiệt tình chu đáo 24/7.

Xem thêm: Liên hệ làm thẻ từ quản lý nhân viên
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