
Bảng báo giá in Lịch theo Catalog năm 2018, quý khách 
tải về để xem chi tiết 
1. BỘ LỊCH BLOC SIÊU ĐẠI: CHỌN MẪU THEO CATALOGUE LỊCH TẾT 
2018 
Bộ lịch bao gồm: bìa treo in metalize bế nổi 3D, bloc lịch, hộp đựng lịch, túi giấy đựng lịch kèm theo 
1.1 – Bloc Siêu Đại Đặc Biệt: 25x35cm –> Giá: 500,000 đồng /1 bộ 
1.2 – Bloc Siêu Đại : 29.5x41cm –> Giá: 450,000 đồng /1 bộ 
1.3 – Bloc Siêu Đại: 25x35cm –> Giá: 370,000 đồng /1 bộ 
1.4 – Bloc Siêu Cực Đại : 35x50cm –> Giá: 590,000 đồng /1 bộ 
1.5 – Bloc Siêu Đại : 20.5x30cm –> Giá: 245,000 đồng /1 bộ 
1.6 – Bloc Đại Đặc Biệt (bìa treo 34x66cm+ hộp đựng) : Bloc 16x24cm –> Giá: 180,000 đồng /1 bộ 
* Ghi chú: 
+ Giá trên chưa bao gồm chi phí khuôn + ép kim trên bìa treo lịch. 
+ Nếu quý khách đặt hàng với số lượng nhiều từ : 50 bộ trở lên sẽ được chiết khấu cao theo từng 
thời điểm. 

2. BLOC GẮN BÌA : (CHIẾT KHẤU CAO TỪ 45% ĐẾN 50%): 
2.1 – Bloc đại : (14.5×20.5)cm –> giá: 68,000 đồng 
2.2 – Bloc trung màu : (10.5×15)cm –> giá: 36,000 đồng 
2.3 – Bloc trung màu giấy Puluya : (10.5×15)cm –> giá: 19,000 đồng 

3. LỊCH BÀN 52 TUẦN ĐẶC BIỆT 2018: 
Chọn mẫu theo catalogue lịch tết 2017 
– Kích thước: 27x14cm 
– Giấy Couche 230 gsm 
– In offset 4 màu 2 mặt: 14 tờ 
– 52 tuần note in giấy Couche matt 100 gsm 
– Túi giấy đựng lịch kèm theo 
– Đế carton 1.200 gsm 
– Ép kim 2 mặt thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…) 
*Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau: 
– Số lượng: 100 ->2oo cuốn: 42,000 đồng/ 1 bộ 
– Số lượng: 300 ->5oo cuốn: 40,000 đồng/ 1 bộ 
– Số lượng: 600 ->7oo cuốn: 39,000 đồng/ 1 bộ 
– Số lượng: 800 ->1,0oo cuốn: 38,000 đồng/1 bộ 

4. LỊCH BÀN CHỮ A: (LỊCH ĐỂ BÀN 1 LÒ XO): 
Chọn mẫu theo catalogue lịch tết 2018 
– Kích thước: 24x16cm 
– Giấy Couche 230 gsm 
– In offset 4 màu 2 mặt: 14 tờ 
– Túi giấy đựng lịch kèm theo 
– Đế carton 1.200 gsm 
– Ép kim 2 mặt thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…) 
*Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau: 
– Số lượng: 100 ->200 cuốn: 29,000 đồng/ 1 bộ 
– Số lượng: 300 ->500 cuốn: 28,000 đồng/ 1 bộ 
– Số lượng: 600 ->700 cuốn: 27,000 đồng/ 1 bộ 
– Số lượng: 800 ->1,00 cuốn: 26,000 đồng/ 1 bộ 

5. LỊCH BÀN CHỮ M: (LỊCH ĐỂ BÀN 2 LÒ XO): 



Chọn mẫu theo catalogue lịch tết 2018 
– Kích thước: 24x16cm 
– Giấy Couche 230 gsm 
– In offset 4 màu 2 mặt: 14 tờ 
– 52 tuần note in giấy Couche matt 70 gsm 
– Túi giấy đựng lịch kèm theo 
– Đế carton 1.200 gsm 
– Ép kim 2 mặt thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…) 

 


