


1.Cấu trúc 

2.Nhịp điệu 

3.Màu sắc và sắc độ 

4.Kết hợp các công cụ đồ họa 

Văn bản 

Tít 

Các thành phần khác trong bài báo 

Các công cụ hỗ trợ 

5.Đơn giản 



Trang bìa của tạp chí là bộ mặt hoàn chỉnh đại diện 

cho tư tưởng, nội dung, ý tưởng, quan điểm và  

phong cách thiết kế của tạp chí 



Cấu trúc và tiêu chí  

thiết kế dàn trang bìa ấn phẩm tạp chí 



Cấu trúc bìa của tạp chí bao gồm những thành phần 

chính như, tên tạp chí, tên cơ quan chủ quản hay tiêu 

chí, số xuất bản và thời gian xuất bản, hình ảnh 

chính, tít bìa chính, tít bìa phụ, chuẩn mã vạch hay 

mã tiêu chuẩn quốc tế và tất cả được sắp đặt theo  

quy ước chung. 

 

 



Tuỳ vào mật độ phát hành mà Ấn phẩm báo chí được  gọi  là   

Tuần  san  (báo tuần),   

Nguyệt  san  (báo  tháng),  

Quý san (báo quý),  

Bán niên san (báo nửa năm một số),  

Niên san (báo mỗi năm một số).  

Tất cả các loại tạp chí đều phải có trang bìa. 



Các tiêu chí thiết kế bìa 
  

phải bắt mắt,  

thể hiện được nội dung chủ đề,  

màu sắc hấp dẫn,  

phông chữ dễ đọc,  

năng động,  

có phong cách riêng và phải đem lại lợi ích cho 
độc giả. 



    Tên của tạp chí  

(được dùng bằng nhiều  thuật  ngữ  tiếng  Anh  như 

Manchette,   Masthead,   Title, Logotype,   Logo,   Nameplate) 

chính  là  hình  ảnh  thương  hiệu của tạp chí và được thiết kế trong 

một  kiểu  chữ  đặc  biệt  độc  đáo để dễ dàng nhận ra.  

Vị trí đặt tên tạp chí là một điều vô cùng quan trọng. 



                       “Hình ảnh chính” (Main image)  

 

thường ở giữa trang hoặc chiếm lĩnh một vị thế tuyệt đối và đôi 

khi còn chèn lên cả tên tạp chí một cách đầy ngụ ý, tạo ấn tượng 

thị giác mạnh nhất trên bìa tạp chí  



                          “Tít  bìa”   

(Cover lines) trên trang bìa tạp chí được rút ra từ những bài chủ 

chốt của số báo và được giới thiệu theo một thứ tự nhất định.  

  Đặc biệt có một “tít bìa” chính to nhất đôi khi chiếm tới một phần tư diện tích trang bìa 

giới thiệu điểm nhấn  chủ  chốt  của  nội  dung  số báo, đó là bài báo quan trọng nhất hay 

còn gọi là “bài đinh” (Feature article).  Trình  bày  nhóm  các “tít bìa” này thực sự là 

cuộc đầu tư về nghệ thuật chữ (Typography) đầy cảm xúc, đôi khi còn được chạy quanh 

hình ảnh chính giật lề linh hoạt  hay  biến  đổi  qua  màu  sắc, kích  thước... 



                         Phong cách của bìa tạp chí  
là điểm nhận dạng tiên quyết cho tạp chí dễ nhận ra trên kệ  

trình  bày và độc giả.  

Sự ổn định trong phong cách đôi khi quyết định đến doanh 

số cũng như sự thành công của tạp chí. 







                  là một tạp chí thời trang của Mỹ được 

xuất bản bởi Condé Nast - người đã mua Fairchild 

Publications vào năm 2000. 

 

Nó đã được tạo ra vào năm 1972 bởi nhà xuất bản 

của tạp chí Women's Wear Daily, James Brady.  

 



Tạp chí rộng 10 inch và cao 13 inch.  

Stefano Tonchi là biên tập 

Lucy Kriz là phó chủ tịch và nhà xuất bản 

 

            có gần nửa triệu người đọc 

469.000 người là thuê bao hàng năm 

80% độc giả của tạp chí là nữ  

và thu nhập trung bình của một gia đình là 135.840 USD. 

 



Font chính của tạp chí là Benton Modern.  

Đây là font chữ đại diện cho sự quyến rũ theo phong cách thời 

trang cao cấp. 

Tên tạp chí           được thiết kế 

lại từ font chính Benton 

Modern.  

“W” được kéo cao lên, căn lề 

bên trái, được đặt ở một vị trí khá 

khác biệt so với các tạp chí khác. 

 



Font Grotesk có tính đơn giản cần thiết, không 

tương phản với sự quyến rũ của Benton Modern, 

được sử dụng  trong tạp chí.  

Hai fonts chữ cùng nhau cung cấp đủ các sắc thái, 

hình dáng phù hợp với các bài báo ngắn cần rõ ràng, 

dễ đọc, và hấp dẫn. 

 



Bắt nguồn từ typeface Benton 

Modern nhưng có phần hẹp hơn và 

tương phản cao hơn.  

Benton Modern Display 

Benton Modern Titling 

Benton Modern Banner 

Phong cách được ủy quyền bởi cựu giám đốc thiết kế Joseph Logan 

trong năm 2010 và 2011, và được vẽ bởi Richard Lipton của Văn 

phòng Font  



Nữ nghệ sĩ Robyn Rihanna Fenty là biểu tượng 

phong cách đẹp của thế giới và cũng là gương mặt 

nổi tiếng của nhiều tạp chí lớn. 

 

 Đặc biệt với cô được xem như ngôi sao quen thuộc 

của tạp chí. 

 

Robyn Rihanna Fenty 

 



Rihanna  mặc trang phục của Donna Karan New York  

Mũ lông của Ashley Lloyd.  

Đôi bông tai làm bằng ngọc bích của Amrapali  

Vòng đeo tai bằng kim cương 

Khuyên mũi  Meadowlark Small Thorn  

Vòng bạc Pyrite của Stephen Dweck.  

 

Đây là những phụ kiện và trang phục nằm trong “Fall 

Collection” năm 2014.  Trang bìa tạp chí W tháng 9/2014 

Mert Alas và Mar cus Piggott  

cùng stylist Edward Enninful thực hiện  



Tông màu chủ đạo: màu lạnh  

Màu chủ đạo: xanh dương - đen.  

Thể hiện sự huyền bí, u linh nhưng đầy quyền lực.  

 

Màu xanh trên mắt của người mẫu chính là điểm 

nhấn. 

Điểm nhấn tạo thêm nét lạnh lẽo đầy mê hoặc.  









Thiên về thiên nhiên, khoa học, 

lịch sử, văn hóa và thực tế. 



•Người mẫu: Rihanna 

•Đối tượng nhắm tới: phụ 

nữ 

•Độ tuổi độc giả: 24-54 

•Nội dung tạp chí: về các 

hạng mục phim, nhạc mới 

nhất. 











Thời trang - Sắc đẹp 

Văn hóa - Cuộc sống 





Cách thức thực hiện 

          1 .Tìm chủ đề 

             2 .Đặt tên  

             3 .Lên concept ý tưởng 

             4. Thực tế tìm tư liệu 

             5. Hoàn thiện bài 

 

 


