
Những lưu ý cần nhớ khi in ấn hộp giấy đựng gà rán 

Nếu bạn đang là chủ một đơn vị chuyên kinh doanh gà rán thì nên đầu tư in hôp đựng gà rán chuyên 
nghiệp đẻ đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như phát triển thương hiệu. Bài viết sau đây sẽ cung cấp một 
số thông tin liên quan đến hộp đựng gà rán, cùng theo dõi nhé. 

Yếu tố cần lưu ý khi in hộp đựng gà rán bằng giấy 

Để có được những mẫu hộp đựng gà rán đẹp, đạt chất lượng tốt cũng như tiết kiệm chi phí thì trong quá 
trình in phải chú ý những yếu tố sau: 

Chọn vật liệu dùng để in, thiết kế phù hợp với thương hiệu và mục đích sử dụng. Tư vấn in túi giấy kraft 
đựng gà rán: https://inbaobigiay.vn/in-tui-giay-kraft 

Xác định chính xác kích thước thùng gà cũng như số lượng hộp cần sử dụng 

Áp dụng các phương pháp gia công sau khi in với mục đích làm hộp được đẹp và thẩm mỹ hơn 

Tìm đến xưởng in chất lượng, uy tín 

Gợi ý xưởng in bao bì thức ăn giá rẻ: https://inbaobigiay.vn/hop-giay-dung-thuc-an-nong.html 

Các loại giấy phổ biến để in hộp giấy đựng gà rán 

Các loại giấy được sử dụng để in hộp cất gà rán cực kỳ phổ biến, nổi bật đó là: 

Giấy xi măng 

Giấy tái chế là một loại giấy với màu sắc chủ yếu là màu vàng sậm, nâu được làm bằng bột gỗ hóa học 
của cây gỗ mềm, giấy tái sử dụng có độ dai, đanh và phong cách cổ kính, giấy xi măng ngoài được sử 
dụng để làm hộp gà thì còn được tiêu dùng tương đối nhiều trong in ấn như: In túi giấy tái chế, in tem 
nhãn… 

Giấy in Couche 

Vật liệu giấy couche được phủ cao lanh bóng mịn ở 2 mặt, hộp giấy in ấn couche sau khi in cho ra màu 
sắc đẹp, rõ nét & đem đến tính thẩm mỹ cực kỳ cao 

Tin cùng ngành: https://www.gapo.vn/1458376377/posts/rk1nnzo4a2ex 

Giấy Bristol 

Đây là loại giấy được ép từ nhiều lớp giấy mỏng nên các hộp đựng gà được làm từ giấy Bristol có độ 
cứng và rất chắc chắn.  

Ngoài ra giấy Bristol còn có khả năng chống thấm hút cực tốt, hút đi được cần phần dầu trên gà giúp cho 
món gà ngon và đỡ ngấy dầu hơn nên thường được các quán gà lựa chọn làm chất liệu để in hộp đựng 
gà. 

https://inbaobigiay.vn/in-tui-giay-kraft
https://inbaobigiay.vn/hop-giay-dung-thuc-an-nong.html
https://www.gapo.vn/1458376377/posts/rk1nnzo4a2ex


Giấy Ivory 

Đây là loại giấy có chất lượng tốt, nhiều định lượng khác nhau, hộp giấy Ivory sau khi in có màu sắc đẹp, 
các nội dung, hình ảnh được nổi bật.  

Giấy Ivory là chất liệu giấy được nhiều thương hiệu gà rán chọn mặt gửi vàng để làm hộp đựng gà chất 
lượng. 

Các loại hộp gà rán thông dụng 

Gà rán thường được đựng trong những mẫu hộp giấy in ấn chất lượng vừa giúp giữ được hương vị 
thơm ngon vừa đảm bảo vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngày nay những quán gà thường xuyên 
sử dụng hai loại hộp đựng gà đó là: 

Hộp giấy carton nắp gài: Được thiết kế có dạng chữ nhật liền khối, nắp được gài bên hông thùng, thuận 
tiện cho giai đoạn sắp xếp và giao nhận hàng với số lượng tương đối lớn 

Hộp giấy kèm quai xách: Được làm có quai xách giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn khi cầm nắm 

Vì sao cần in hộp giấy đựng gà rán chuyên nghiệp 

Ngoài chức năng chính là chứa đựng, bảo quản các các miếng gà thơm ngon thì những mẫu hộp 
đựng gà rán còn mang lại nhiều tiện ích như sau: 

Hộp giấy được thiết kế có tính thẩm mỹ cao, nổi bật giúp gây ấn tượng với khách hàng cũng như thúc 
đẩy hành vi mua hàng của họ. 

Hộp giấy đựng gà rán còn giúp giữ được độ nóng, giòn & hương vị vốn có của món ăn 

Sử dụng vật liệu giấy làm bao bì đựng gà giúp đảm bảo vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm, Chưa kể 
còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường do rác thải nylon, nhựa 

Tiêu chí để In hộp đựng gà rán chất lượng 

Có rất nhiều cơ sở in ấn cung cấp các dịch vụ in hộp đựng gà rán, in hộp gà chất lượng, giá tốt trên thị 
trường, tuy nhiên khách hàng cần phải tìm hiểu và chọn lọc thông tin để chọn được các cơ in uy tín, 
chuyên nghiệp, có thể đánh giá các công ty in thông qua các tiêu chí như sau: 

Giá cả có hợp lý không 

Ứng dụng công nghệ in hiện đại hay không, trang thiết bị ra sao  

Kinh nghiệm làm việc và hoạt động của công ty 

Khi yêu cầu báo giá hãy xem thái độ của nhân viên  

Các nội dung trên website có cập nhật mới hay không 

Các dịch vụ hậu mãi của công ty… 



Với các thông tin về hộp đựng gà rán trên bài viết hy vọng có thể hữu ích đến bạn đọc.  


