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Kính gửi: Quý khách hàng “Giấy dán tường” 

 

Công ty Giấy Dán Tường Minh Đăng xin gửi tới Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân 

trọng nhất, dưới đây chúng tôi gửi đến quý khách báo giá giấy dán tường. 

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe và thịnh vượng! 

Nhìn chung những năm gần đây giá các sản phẩm vật liệu dán tường đã giảm đáng kể rất có lợi cho cộng 

đồng người tiêu dùng nước ta. Các công ty giấy dán tường  lớn không ngừng nỗ lực giảm giá để kích 

cầu trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn về thanh khoản. 

Các sản phẩm giấy dán tường hiện nay được chào bán công khai trên thị trường với các mức giá từ 60-95 

ngàn/m2 tùy từng chủng loại. Đối với giấy dán tường Ý và Đức của chúng tôi giá cả dao động trong phạm 

vi khá rộng do nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao có mặt bằng đầu vào cao hơn khá nhiều so với dòng 

giấy dán tường tầm trung. 

Giá thi công cũng dao động từ 15-20 ngàn/m2 phụ thuộc vào địa điểm khoảng cách so với trung tâm các 

thành phố lớn. Hiện nay thợ thi công cũng khá đa dạng và có xu hướng giảm giá thành thi công trong thời 

gian tới. 

Quý khách chú ý: 

    Sản phẩm hoàn thiện trên 1m2 giấy dán hiện nay đang dao động trong phạm vi từ 58 tới 90 ngàn/m2. 

Trong trường hợp các đơn vị bán dưới 50 ngàn/m2 thường là giấy dán tường trung quốc hoặc hàn quốc 

chất lượng độ bền rất thấp, chính vì nguyên nhân đó cần cân nhắc thật kỹ lưỡng giữa giá thành và chất 

lượng sản phẩm trước khi đưa ra lựa chọn cho căn nhà của gia chủ.  

    Chúng tôi là một đơn vị chuyên nhập khẩu , phân phối ,thi công giấy dán tường hàng đầu  iệt 

Nam. Các sản phẩm giấy dán tường nhập khẩu co cấp của Chúng tôi luôn làm hài lòng các nhà 

thầu và những khách hàng khó tính nhất b i độ bền, hiệu quả s  dụng và tính thẩm mỹ cao.  ới 

kinh nghiệm, khả năng tư vấn và đội ngũ thợ thi công lành nghề, nhiều kinh nghiệm, Giấy Dán 

Tường Minh Đăng luôn mong muốn và tự hào khi được góp phần làm cho ngôi nhà hay các 

không gian ki n trúc của Quý vị tr  nên Đ       –  M    G     –    G T   G 
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BÁO GIÁ GI Y DÁ  TƯỜ G 
(Hệ thống phân phối giấy dán tường Minh Đăng) 

 

CÔNG TY TNHH    VÀ TM MI   ĐĂ G (MD CO., LTD) 

Rèm cửa, rèm văn phòng, giấy dán tường thảm trải sàn, bình phong 
Địa chỉ: Số 102 Khuất Duy Ti n, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tel: 04.668.46855 - 0975.456.952, 0972.760.895 

Địa chỉ: Số 1.14 Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM. 

Tel: 08.668.04209 - 0972.760.895, 0975.456.952 

Website: http://www.remminhdang.com, http://remcuaminhdang.vn/ 

http://remcuaminhdang.vn/giay-dan-tuong.html
http://giaydantuongdailong.com/
http://www.remminhdang.com/rem-manh/giay-dan-tuong.html
http://www.remminhdang.com/
http://remcuaminhdang.vn/


Page 2 of 2 

Cảm ơn quý khách đã quan tâm đ n sản phẩm giấy dán tường của công ty chúng tôi và xin được g i bảng 

báo giá giấy dán tường chi ti t các sản phẩm giấy dán tường đ n quý khách hàng như sau:  

 

Giấy dán tường  Tên sản phẩm 
 ố lượng 

(m2) 
Giá/m2 

Giấy dán tường cao cấp,  

Giấy dán tường giá rẻ, Mẫu giấy dán 

tường đẹp, Địa chỉ bán giấy dán tường, 

Báo giá giấy dán tường,Công ty phân 

phối giấy dán tường,Giấy dán tường 

Hàn Quốc,Giấy dán tường Nhật 

Bản,Giấy dán tường Đức 

 Giấy dán tường Hàn Quốc 
 

>1000 48.000 

501 - 1000 58.000 

201- 500 68.000 

101- 200 750.000 

31-100 88.000 

16-30 98.000 

08 -> 15 118.000 

Giấy dán tường Ý 

Mã A, E, G, 

H  
115.000 

Mã Q, K 125.000 

Giấy dán tường   Đức 

Mã F 115.000 

Mã J , EX 125.000 

Giấy Đài Loan 

Mã L, DF, GD 55.000 

Giấy Dán Tường Nhật Bản  

Các loại mã 
160.000 -> 

280.000 

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách thanh toán đúng giá trên nếu không có yêu cầu gì thêm) 

 

Công ty chúng tôi cam k t BÁO GIÁ GIẤY DÁN TƯỜNG đúng chủng loại chào hàng, mới 100%, 

nguyên bản của nhà sản xuất. 

 

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng, n u chúng tôi còn có những phần chưa đáp ứng 

được yêu cầu của quý vị, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. 

 

Trân Trọng 

 

 

 

Minh Đăng 
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