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Bạn đang tìm địa chỉ làm thẻ từ thang máy mà chưa biết ở đâu có thể in được đầy đủ thông tin,
chất lượng cao, giá thành rẻ? Chúng tôi gợi ý cho bạn hãy đến với dịch vụ làm thẻ từ thang máy
của Thegioithenhua.vn.

  1. Tại sao thẻ từ thang máy đang được sử dụng rộng rãi?
  

Thẻ từ thang máy  được sử dụng phổ biến tại các tòa nhà chung cư hay một số cơ quan đòi hỏi
an ninh cao. Thẻ từ thang máy ra đời nhằm mục đích giúp ban quản lý tại các tòa nhà kiểm soát
tối đa lượng người đi vào trong thang máy.

  

  

Thẻ từ thang máy ngày càng được áp dụng rộng rãi hơn nguyên nhân cũng xuất phát từ nạn
trộm cắp, quấy rối tại các thành phố lớn, các khu dân cư đông đúc ngày càng diễn biến phức
tạp. Việc sử dụng thẻ từ đã làm giảm thiểu đáng kể tình trạng người lạ mặt có hành vi xấu đột
nhập vào các tòa nhà. Ngày nay các khu chung cư, tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm sẽ đồng
nghĩa nhu cầu làm thẻ từ thang máy cũng gia tăng.

  2. Thông tin trong thẻ từ thang máy
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Trong thẻ từ thang máy thường có các thông tin cơ bản để nhận dạng như họ tên, số chứng
minh thư nhân dân, địa chỉ căn hộ chung cư hay địa chỉ phòng cơ quan, mức độ truy cập của
người di chuyển (phạm vi bạn được di chuyển đến)…Tùy mức độ an ninh của tòa nhà mà sẽ
cần bổ sung thêm một số thông tin cần thiết khác.

  3. Địa chỉ làm thẻ từ thang máy chuyên nghiệp giá rẻ
  

  

Thegioithenhua.vn là địa chỉ làm thẻ từ thang máy, thẻ ATM, thẻ nhân viên, thẻ sinh
viên…chuyên nghiệp uy tín hàng đầu hiện nay tại khu vực miền Nam. Với nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cung cấp in ấn thẻ từ chất lượng cao chúng tôi đã làm hài lòng
hàng nghìn các doanh nghiệp lớn – nhỏ trên địa bàn. Thẻ từ thang máy là loại thẻ đòi hỏi kỹ
thuật in ấn cao nên đa phần các doanh nghiệp đều lo lắng về vấn đề giá cả. Nhưng đến với
dịch vụ làm thẻ của công ty khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sẽ luôn nhận được mức giá
hợp lý. Nếu bạn làm với số lượng lớn hay là khách hàng thường xuyên sẽ có những mức giá ưu
đãi riêng.
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Khi có nhu cầu làm thẻ từ thang máy dù số lượng ít hay nhiều mời quý khách hàng liên hệ ngay
tới thegioithenhua.vn để nhận được tư vấn chi tiết nhất. Thegioithenhua.vn tự hào là đơn vị làm
thẻ từ thang máy
chất lượng cao với mức giá cạnh tranh hàng đầu trên thị trường.

  

Xem thêm: Cung cấp thẻ nhựa trắng kích thước chuẩn – bền – đẹp
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