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Túi xách làm bằng chất liệu giấy được thiết kế và in ấn đẹp mắt, thường dùng trong siêu thị,
cửa hàng cao cấp. Rất hiệu quả trong việc quảng bá thương hiệu khách hàng. Bạn có thể in
logo công ty, địa chỉ, điện thoại liên hệ. Giá thành hợp lý, kích thước đa dạng theo yêu cầu của
khách hàng.

Chất liệu thường dùng:

Giấy Duplex hoặc giấy Couche

Giấy Duplex bề mặt chính giống như giấy Couche, mặt kia thì đen hơn (Điều này không quan
trọng vì thường túi dùng có một mặt) Cho nên giấy Duplex thường được dùng hơn vì giá thành
rẻ hơn giấy Couche.

Giấy Couche thì cả hai mặt đều bóng và trắng mịn, chất lượng giấy dai hơn, sử dụng nhiều
trong các ngành thời trang, mỹ phẩm, và các công ty cần thiết thể hiện sự chuyên nghiệp và
đẳng cấp

Giấy mỹ thuật sẽ làm tăng giá trị, sang trọng và đẳng cấp. Hiện nay có rất nhiều doanh
nghiệp dùng giấy mỹ thuật để làm túi giấy, không giống như những chất liệu giấy khác, giấy
mỹ thuật có rất nhiều mẫu mã và màu sắc đẹp.

Túi có thể in hình ảnh hoặc chữ rất đa dạng.

Kích thước thông dụng của túi giấy thường là (22 x 31 x 7)cm và (22 x 16 x 4)cm. Túi giấy rất
đa dạng kích thước tùy theo mục đích dùng nó vào việc gì.
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