
TỔNG QUAN 

VỀ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU



Thương hiệu là gì ?



1                        2                           3

PRODUCT   +  TRADE-MARK  --->  BRAND                  



• Là tất cả những gì có thể nhìn thấy, có thể tạo sự liên tưởng về 

thương hiệu mà “Doanh nghiệp” muốn xây dựng và gìn giữ trong 

tâm trí của khách hàng mục tiêu. Trên cơ sở các thuộc tính 

của Sản phẩm , Tổ chức, Con người và Biểu tượng đại diện 

cho thương hiệu ….



Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì ?







C .I. P
• CIP

là từ viết tắt của Corporation Identify Program có nghĩa là hệ thống

các đặc điểm về hình ảnh font chữ, màu sắc, hình ảnh logo, website,

đồng phục nhân viên, cattalogue, banner, letter, card visit… để tạo nên

đặc điểm nhận dạng riêng cho thƣơng hiệu, tránh sự nhầm lẫn với các

nhãn hiệu thƣơng hiệu khác trên thị trƣờng.



P .O .S .M
• POSM

Là viết tắt của Point Of Sales Material, là các vật dụng hỗ trợ cho việc

bán hàng tại địa điểm bán lẻ, hội chợ, triển lãm để góp phần nhận diện

thƣơng hiệu.

Là tên gọi khác của nhận diện thƣơng hiệu



• Vật phẩm phổ biến :

Quầy kệ trƣng bày, standee, cờ dây, hanger, kệ chứa hàng, woobber, kệ 

mica,... ngoài ra còn có các vật phẩm mang tính chất quà tặng, quà 

khuyến mãi nhƣ hộp name card, bút, bật lửa, thanh chặn giấy, ống đựng 

văn phòng phẩm.



Bộ nhận diện thƣơng hiệu bao gồm những gì?

• 1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

Logo

Màu sắc trong các tài liệu

Kiểu chữ trong các tài liệu



• 2. Dấu hiệu nhận biết trên các tài liệu văn phòng

2-1 Danh thiếp

2-2 Giấy viết thƣ

2-3 Bì thƣ và nhãn thƣ tín

Bì thƣ A5

Bì thƣ A4

Nhãn thƣ tín



Fascimile

Hóa đơn

Bản tin nội bộ

Thẻ nhân viên

Tài liệu thuyết trình

Đồng phục



3. Dấu hiệu nhận biết trên sản phẩm và bao gói

3-1. Dấu hiệu nhận biết thƣơng hiệu trên sản phẩm

Dấu hiệu nhận biết thƣơng hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm

Dấu hiệu nhận biết thƣơng hiệu in trực tiếp lên sản phẩm

3-2 .Dấu hiệu nhận biết thƣơng hiệu trên bao gói sản phẩm

Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thƣơng hiệu trên bao gói sản phẩm

Một số minh họa ứng dụng



• 4. Dấu hiệu nhận biết trên các biển hiệu

Các dạng biển hiệu

Biển hiệu Tổng công ty

Biển hiệu phòng ban

Biển hiệu tại quầy lễ tân và phòng họp

Biển quảng cáo

Biển hiệu đại lý



• 5. Dấu hiệu nhận biết trong truyền thông marketing

Ấn phẩm quảng cáo

Thiết kế gian hàng hội chợ triển lãm

5-3 Quảng cáo trên truyền hình (tƣ vấn)

4 Quảng cáo trên các phƣơng tiện vận chuyển

Hàng khuyến mại

Website và vỏ đĩa CD



LOGO VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

TRONG THIẾT KẾ

• Logo là bộ mặt của bất kỳ thương hiệu nào – là ấn tượng ban đầu – vì thế thiết kế

logo hoàn mỹ là một thành công bước ngoặc tạo nên uy thế vững mạnh cho thương

hiệu.

Điều đó đòi hỏi một quá trình làm việc nghiêm túc - sáng tạo và nỗ lực. Nhiều hơn là 

những mẫu thiết kế đồ họa đơn thuần đã có mặt trên thị trường.



LÊN PHÁC THẢO
Vẽ

Hoàn 
chỉnh

Viết



TẠO SỰ CÂN BẰNG
Đối 

tượng

Mắt

Bố 
cục

Hình 
ảnh

Màu 
sắc



KÍCH THƯỚC LOGO

logo

Kt trên 
các giao 

diện

In ấn

Các sp 
QC



VẬN DỤNG VÀ SỬ DỤNG MÀU SẮC MỘT CÁCH SÁNG TẠO

Nên sử dụng những màu gần giống nhau trên bảng màu: 

theo tone màu – gam màu.

Không nên dùng những màu quá sáng mà mắt chúng ta khó nhìn.

Logo phải dễ nhìn ở gam màu đen trắng, xám, và ngược lại. 

Thương hiệu được nhận biết qua màu sắc riêng biệt của chúng nên tạo ra được màu sắc 

phù hợp với sắc thái tổng thể và sự cảm nhận về thương hiệu đó.



XÁC ĐỊNH PHONG CÁCH THIẾT KẾ PHẢI PHÙ HỢP



LỰA CHỌN KIỂU CHỮ VÀ CỠ CHỮ PHÙ HỢP

- Không nên dùng các kiểu chữ sử dụng phổ biến. 

- Luôn  chắc chắn là kiểu chữ vẫn hiển thị rõ ràng khi được thu nhỏ lại, đặc 

biệt là với kiểu chữ viết tay. 

- Nên dùng không quá 2 kiểu chữ .



GIỮ KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU THIẾT KẾ LOGO 

LÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

kích cỡ, kiểu thiết kế, màu sắc, kiểu chữ, và tính sáng tạo.



DÁM MẠNH DẠN TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT



GIỮ ĐƯỢC SỰ ĐƯỢC ĐƠN GIẢN
K.I.S.S (Keep it simple & stupid)



KHÔNG LẠM DỤNG HIỆU ỨNG 



Tƣ liệu hình ảnh tham khảo:



THAM KHẢO ĐỂ TÌM Ý TƯỞNG CHỨ KHÔNG SAO CHÉP 















































BÀI TẬP YÊU CẦU :
1. ĐẶT TÊN THƢƠNG HiỆU

- Giải trình tên

- Ngôn ngữ thiết kế

- Sketch logo

2. Khối lƣợng thực hiện

2.1 - logo

- c.i.p văn phòng

2.2 - logo

- poster

2.3 – logo

- Hệ thống vận chuyển



Cám ơn,

Chúc các bạn thành công trong xây dựng thương hiệu   


