
  

 
      

      

PROJEKTAS 
KREDITINĖS KORTELĖS DIZAINAS TDHI 2022  
 
TDHI INTERNATIONAL 
Dėka TDHI CREDIT CARD, TDHI FINANCE, TDHI PAYMENT 
SOLUTION  padalinių ir TDHI RECOVERY AND 
DEVELOPMENT FUND, mes sukūrėme šią galimybę 
padaryti kertinę paslaugą prieinamą bet kuriai įmonei, 
norinčiai išduoti savo kreditinę kortelę. Taip pat šiuo 
projektu norime paremti įmones ir padėti įgyvendinti 
naujus projektus šiuo pandemijos laikotarpiu. Mes ir 
toliau tobuliname ir vystome rinkos dalis. Leiskite mums 
padėti jums ir jūsų klientams. 

                                                                                                           2022 m. vasario 23 d., trečiadienis 
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2022 m. vasario 23 d., trečiadienis 

 

Gerbiamas(a) pone / ponia / Dr 

 

Projektas galioja:   nuo 2022 03 01 iki 2022 12 31 

Naudos gavėjai:  Bankai, elektroninių pinigų sistemos, įmonės, kontroliuojančiosios 
bendrovės, emitentai, gamintojai ir visi klientai norintys išduoti 
savo kortelę. 

Esmė 

 

Kreditinės kortelės idėja ir sukūrimas nėra tik grafikos klausimas. Yra daug gerų dizainerių, tačiau 
mes turime išskirtinių savybių, kurių neturi mūsų konkurentai. Pavyzdžiui: 

 

1. Mes turime TDHI CREDIT CARD padalinį, kuris dirba išskirtinai šiame sektoriuje, ir jis mus nuolatos  
informuoja apie rinkos naujienas ir kasdien išduodamas korteles. 

2. Mes turime galimybę dalyvauti TDHI PAYMENT SOLUTION, TDHI FUTURE ir TDHI FINTECH 
projektuose. Tai leidžia mums įgyti grafikos patirties sėkmingiausiuose projektuose. 

3. Mes taip pat kartu su savo gamybos partneriais dalyvaujame visuose kortelių gamybos 
etapuose, ir tai leidžia mums turėti unikalią patirtį bei žinias technikos srityje. 

 

Šios galimybės ir patirtis realizuojasi kuriant kreditines korteles, atsižvelgiant į komercinius 
aspektus ir technines galimybes jas gaminti. 

Projektavimas žinant gamybos sąnaudas ir gamybos būdų ypatybes leidžia mums išsiskirti nuo 
savo konkurentų. 

 

Lengva sukurti ir parengti kreditinę kortelę. Tačiau tokios kortelės dizainas, kurią galima 
pagaminti, išgaunant maksimalų kliento pageidaujamą rezultatą, ir tuo pačiu kainuojant kuo 

mažiau, yra mūsų išskirtinis sėkmės garantas. 
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Mūsų paslaugos kreditinių kortelių sektoriuje yra: 

 pvc kortelė 
 metalinė kortelė 
 taurioji kortelė 
 unikali kortelė 

 

Indeksas 

Dizainas> Apima PDF pristatymą su 8-iais skirtingais dizainais. Iš kurių klientas ar kliento 
konsultantas pasirinks vieną ar tuos, kurie jiems labiausiai patinka. Mūsų darbai nėra išlaidos; tai 
yra investicija, kad galėtumėte lengviau pasiekti savo galutinį klientą ir toliau vystyti savo 
produktą.  

 

Maketas> Mes sukuriame du failus savo klientams; vieną grafinę ir vieną komercinę strategiją, 
būtinas baigiant derybas su savo galutiniu klientu. Tai padeda klientui suprasti kiekvieną grafinę 
detalę. Jis gauna įdomų kredito kortelės aprašymą nuo dizaino iki spalvos, iki techninės 
struktūros ir kt. 

 

Dizainas + profilio failai>  Kai klientas nusprendžia, kad maketas atitinka jo lūkesčius. Jis gali 
nusipirkti šią paslaugą, kuria mes jam paruošime visus SVG („Scalable Vector Graphics“) failus 
kiekvienai kortelei. Vaizdas bus padidintas iki 25000 kartų, kad gamintojas turėtų aiškius 
nurodymus ko iš jo tikimasi, o galutinis klientas paėmęs pagamintą kortelę į rankas iškarto 
pamatytų ir pajustų išskirtinę kokybę. 

 

‘Post’-dizainas + gamyba> Esminė paslauga, bet kaip ir kiekviena kita paslauga, ji yra 
traktuojama individualiai, todėl ją galima įsigyti atskirai. Naudodamiesi šia paslauga, mes 
stebime pavyzdžių ir vėliau kortelių gamybą kiekvieną dieną.  
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       pcv kortelė 
 

Kainoraštis Speciali 
kaina  

Kreditinės 
Kortelės 
Dizainas  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Dizainas  €    950.00   €    750.00   €   40.00 x 12 mėn 

Maketas  € 1,350.00   € 1,100.00   €   60.00 x 12 mėn 

Dizainas + profilio failai  € 1,600.00   € 1,350.00   €   80.00 x 12 mėn 

‘Post’-dizianas + gamyba   € 1,100.00   €    850.00   €   50.00 x 12 mėn 

 

 
       metalinė kortelė 
 

Kainoraštis Speciali 
kaina  

Kreditinės 
Kortelės 
Dizainas  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Dizainas  €    950.00   €    750.00   €   50.00 x 12 mėn 
Maketas  € 1,350.00   € 1,100.00   €   70.00 x 12 mėn 
Dizainas + profilio failai  € 1,850.00   € 1,600.00   €  100.00 x 12 mėn 
‘Post’-dizianas + gamyba   € 1,100.00   €    850.00   €   60.00 x 12 mėn 

 

 
       taurioji kortelė 
 

Kainoraštis Speciali 
kaina  

Kreditinės 
Kortelės 
Dizainas  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Dizainas  € 1,250.00   €    950.00   €   60.00 x 12 mėn 
Maketas  € 1,600.00   € 1,350.00   €   80.00 x 12 mėn 
Dizainas + profilio failai  € 2,100.00   € 1,850.00   € 110.00 x 12 mėn 
‘Post’-dizianas + gamyba   € 1,850.00   € 1,600.00   €   70.00 x 12 mėn 

 

 
       unikali kortelė 
 

Kainoraštis Speciali 
kaina  

Kreditinės 
Kortelės 
Dizainas  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Dizainas  € 1,500.00   € 1,350.00   €   90.00 x 12 mėn 
Maketas  € 2,000.00   € 1,850.00   € 110.00 x 12 mėn 
Dizainas + profilio failai  € 2,250.00   € 2,000.00   € 140.00 x 12 mėn 
‘Post’-dizianas + gamyba   € 2,250.00   € 2,000.00   € 100.00 x 12 mėn 

 

Jei klientas kartu įsigys savo projektui paketus „Dizainas + Maketas + Dizainas + profilio 
failai“, paslauga „’Post’-dizainas + gamyba“ bus nemokama. 
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Pasiūlymas galioja nuo 2022 03 01 iki 2022 12 31  

Vertės pasiūlymas: kainos nurodytos lentelėse mėlynai. Kainos galioja paslaugoms įsigytoms 
nuo 2022 03 01 iki 2022 12 31. 
Darbo apimtis: bus nurodyta pasiūlyme, kurį išsiųsime kliento prašymu. 
Gamybos laikas: bus nurodytas pasiūlyme, kurį atsiųsime kliento prašymu. 
Apmokėjimas: dalimis per 12-ką mėnesių. 
Specialus priedas KREDITINĖS KORTELĖS DIZAINAS TDHI 2022 projektui: 8-i dizainai vietoj 
standartinių 4-ių. 
Specialus priedas KREDITINĖS KORTELĖS DIZAINAS TDHI 2022 projektui: jeigu klientas įsigys 3-is 
paslaugas kartu, 4-a paslauga bus nemokama.  
 
Procedūra 

1. Potencialus klientas atsiunčia el. laišką adresu info@tdhi-international.com (kopija 
generalmanager@tdhi-international.com), kuriame parašo, kokia kredito kortelės rūšis domina. 
Jei klientas taip pat parašys savo idėjas, norus, tikslus bei nurodys įmonės internetinę svetainę, 
tai padės mums pateikti daugiau atsakymų ir informacijos. 
2. TDHI išsiunčia pasiūlymą potencialiam klientui. 
3. Potencialus klientas išsiunčia TDHI el. laišką, kuriame parašo, kurią paslaugą nori įsigyti. 
4. TDHI atsiunčia sąskaitą faktūrą. 
5. Potencialus klientas atlieka mokėjimą. 
6. Darbų pradžia. 
7. TDHI darbus pristato pasiūlyme numatytais laiko terminais. 
 
Išvados 

Jūsų kontaktinis asmuo Europoje, Afrikoje, Šiaurės, Centrinėje ir Pietų Amerikoje bus mūsų 
Generalinis direktorius Dr. Paolo Magri generalmanager@tdhi-international.com, turintis 
dvidešimties metų patirtį kreditinių kortelių sektoriuje. 
Lenkijos, Baltijos šalių, Rusijos ir Azijos kontaktinis asmuo bus mūsų Generalinis projekto vadovas 
Gediminas Mackelis mackelis@tdhi-international.com. 
Generalinis sekretoriatas jums suteiks pagalbą per visą paslaugų teikimo ir apmokėjimo 
laikotarpį. 
 
 
Dėkojame už dėmesį, bei laukiame jūsų užklausos. 
Pagarbiai 
CREDIT CARD DESIGN TDHI 2022 
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