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Bạn đang băn khoăn không biết làm thẻ từ sinh viên ở đâu nhanh chóng có thể lấy ngay trong
ngày với mức giá rẻ? Thegioithenhu
a.vn  sẽ là địa
chỉ đáng tin cậy dành cho bạn với cam kết mang đến những chiếc thẻ sinh viên chất lượng cao
nhất.

  1. Tư vấn các thông tin của thẻ từ sinh viên
  

  

Thẻ từ sinh viên được làm từ vật liệu hoàn toàn là nhựa PVC đạt chuẩn ISO với kích thước tiêu
chuẩn hiện nay, tương ứng với kích thước của 1 chiếc thẻ ATM. Khách hàng vẫn có thể đưa ra
kích thước khác theo yêu cầu riêng.
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Thông thường thẻ sinh viên được in 2 mặt. Mặt trước với đầy đủ thông tin như tên trường, logo
trường, mã sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, niên khóa, ngành học…kèm ảnh
chân dung. Mặt thứ 2 sẽ được in nội quy theo quy định của từng trường.

  2. Ưu điểm vượt trội của thẻ từ sinh viên so với thẻ giấy ép Plastic
  

Thẻ sinh viên bằng giấy ép Plastic là loại thẻ thông dụng chúng ta thường thấy trong giai đoạn 5
năm đổ về trước. Loại thẻ này kinh phí khá rẻ nhưng lại không bền, nhanh bong, rách, mờ nhòe
trong quá trình sử dụng. Cũng vì thế mà hầu như năm nào cũng phải có đợt làm lại thẻ sinh
viên.

  

Một giải pháp hiệu quả mới ra đời và được hầu hết các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hiện
nay chuyển hướng sang sử dụng đó là thẻ từ sinh viên. Thẻ được làm từ nhựa PVC nên có độ
bền cao, hình ảnh rõ nét, lâu phai. Sinh viên có thể sử dụng ít nhất 5 năm không phải đi làm lại
nếu bảo quản cẩn thận.

  

Những chiếc thẻ từ không chỉ bền hơn mà trông nó còn mang tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp
cao hơn so với thẻ giấy ép Plastic truyền thống.

  3. Làm thẻ từ sinh viên ở đâu tốt giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh
  

Làm thẻ từ sinh viên ở đâu nhanh chóng – lấy ngay – giá rẻ? Câu trả lời cho bạn đọc chính là
Thế giới thẻ nhựa.vn. Công ty nhận làm thẻ từ sinh viên chất lượng cao, thẻ có khả năng chống
xước, chất lượng hình ảnh, chữ sắc nét, bóng, không bị bạc màu nếu bảo quản đúng quy định.
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  Khi muốn in thẻ từ sinh viên, khách hàng chỉ cần mang giấy giới thiệu của nhà trường và danhsách sinh viên làm thẻ với những thông tin cần thiết. Nhân viên công ty sẽ tư vấn chi tiết sảnphẩm in, công khai minh bạch mức giá in. Nếu khách hàng đồng ý, 2 bên sẽ đi đến ký kết hợpđồng, công ty sẽ tiến hành in và trả thẻ đúng tiến độ đã đề ra.  Để nhận được sự tư vấn chi tiết nhất về dịch vụ làm thẻ từ sinh viên cũng như nhận báo giá cụthể bạn có thể truy cập trang web Thegioithenhua.vn hoặc gọi điện hotline 0909896599. Chấtlượng cao – bền – đẹp – giá cạnh tranh là những gì chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng.  Xem thêm: Địa chỉ làm thẻ từ thang máy chất lượng cao giá rẻ
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