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Bạn muốn in thẻ nhựa gửi xe số lượng lớn cho bãi giữ xe thông minh hiện đại của mình mà chưa
tìm được đơn vị nào đủ năng lực? Hãy đến với địa chỉ in thẻ nhựa chuyên nghiệp hàng đầu
hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh – Thế giới thẻ nhựa.vn.

  1. Đặc điểm của thẻ nhựa gửi xe
  

  

Thẻ nhựa gửi xe cho các bãi đỗ xe hiện nay có 2 loại chính đó là thẻ nhựa in thông tin đơn
thuần và loại thẻ từ.

  

- Thẻ nhựa in thông tin cơ bản: được làm từ phôi thẻ trắng PVC in các thông tin cơ bản như tên
bãi gửi xe, địa chỉ, số thứ tự…thường không có mã quét. Loại hình thẻ này hay được áp dụng
tại các điểm trường học, cơ quan, các bãi gửi xe có quy mô nhỏ và vừa.
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- Thẻ từ: cũng làm từ vật liệu PVC nhưng có 1 dải từ và có 1 hệ thống máy quét để đọc dải từ.
Loại hình thẻ này áp dụng tại các bãi giữ xe có quy mô lớn như trong các tòa nhà chung cư, siêu
thị…

  

Ưu điểm của thẻ nhựa gửi xe:

  

- Thẻ có độ bền cao hơn nhiều lần so với thẻ giấy thông thường.

  

- Có tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cao.

  

- Kích thước nhỏ gọn như 1 chiếc thẻ rút tiền ngân hàng, dễ dàng bỏ ví không sợ rơi mất do bất
cẩn.

  

- Đối với nhà xe sử dụng thẻ từ còn có thể lưu giữ liệu, thời gian check in, check out nhanh
chóng tránh ùn tắc.

  2. Nên in thẻ nhựa gửi xe ở đâu tốt nhất?
  

Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đơn vị nhận in thẻ nhựa gửi xe uy tín được
khách hàng đánh giá cao. Trong đó có Thegioithenhua.vn – một công ty đã có nhiều năm trong
lĩnh vực cung cấp và in ấn thẻ nhựa đa dạng mẫu mã, chất lượng đảm bảo. Bên cạnh đó công
ty cũng sở hữu một đội ngũ nhân viên thiết kế - kỹ thuật có tay nghề cao luôn sẵn sàng tư vấn
những giải pháp và sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
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  Bạn muốn in thẻ nhựa gửi xe thông minh với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn vàcần gấp trong thời gian ngắn? Bạn có thể yên tâm giao phó nhiệm vụ đó cho chúng tôi, cùng vớicông nghệ in tiên tiến bậc nhất hiện nay công ty cam kết luôn đáp ứng đúng tiến độ công việctheo yêu cầu của khách hàng.  Để tìm hiểu chi tiết hơn về công ty, các sản phẩm thẻ nhựa của công ty mời bạn truy cập trangweb bán hàng chính thức https://thegioithenhua.vn/ . Hoặc hotline tư vấn và đặt in thẻ nhựa gửixe  nhanhchóng 0909 896 599.  Xem thêm: Làm thẻ từ sinh viên ở đâu nhanh chóng lấy ngay giá cạnh tranh
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https://thegioithenhua.vn/
tin-tuc/372-lam-th-t-sinh-vien-au-nhanh-chong-ly-ngay-gia-cnh-tranh.html

