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Logo là sự lồng ghép giữa hình ảnh mặt trời và TTVL.

Hình ảnh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mang lại cảm giác ấn tượng nổi bật, gắn liền 

với niềm tin, sự thành công.

Hình ảnh kết nối giữa T và V, (T- Together - Cùng nhau) đại diện cho TTVL và V 

(V- Values - Giá trị) đại diện cho những sản phẩm của TTVL. Chúng tôi luôn tạo 

ra những sản phẩm chất lượng dành cho Quý Khách hàng.

TTVL với font chữ Monospaced (font đơn cách) độc đáo mà dễ nhớ trở nên 

thu hút, không những thế font chữ này rất phù hợp với lĩnh vực của công ty.

Màu sắc được chọn là cam thể hiện sự năng động, sáng tạo và tràn đầy năng 

lượng, kết hợp hài hòa với màu xanh đậm thể hiện sự mạnh mẽ, tính bảo đảm, 

vững bền và trách nhiệm.

Thiết kế đặc sắc này tạo điều kiện cho logo xuất hiện và gây ấn tượng khi sử 

dụng trên các phương tiện truyền thông do hiệu quả hình ảnh mang lại.

TỔNG THỂ LOGO LÀ SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA TỶ LỆ GIỮA MÀU SẮC, SỰ ẤN TƯỢNG, 

DỄ GHI NHỚ VỀ TẠO HÌNH, ĐÓ LÀ YẾU TỐ GÓP PHẦN KHÔNG NHỎ CHO SỰ 

PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.

MÔ TẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGO
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Logo TTVL được xây dựng dựa 

trên yếu tố ứng dụng khả thi nhất 

bằng mọi kỹ thuật và mọi chất 

liệu.

Logo TTVL có thể in ấn và sử dụng 

trên một màu.

Logo TTVL được sử dụng đầy đủ 

màu sắc trên các ứng dụng, giao 

dịch, truyền thông, quảng cáo, 

biển bảng, quà tặng,...

YẾU TỐ KHẢ THI TRÊN TẤT CẢ KỸ THUẬT VÀ CHẤT LIỆU
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CẤU TRÚC CHI TIẾT HỆ THỐNG KẺ Ô
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HỆ THỐNG KẺ Ô
Hệ thống kẻ ô là một tiêu chuẩn đồ họa để đảm bảo hình ảnh không thay đổi 

của Logo và được sử dụng bằng cách phóng to hay thu nhỏ các dữ kiện có 

trong sách hướng dẫn vào tỷ lệ cụ thể để tránh việc làm biến dạng logo

trong khi sử dụng.

Tuy nhiên trong trường hợp kích thước quá lớn hay máy tính không thể xử lý

được thì hình vẽ phải được thực hiện đúng như hệ thống kẻ ô trong trang này.

Sử dụng logo nguyên bản, không nên tự ý thay đổi logo theo bất cứ hình thức 

nào, hình dạng hoặc tỷ lệ logo.

Chỉ nên tăng hoặc giảm kích thước của toàn bộ logo theo đúng tỷ lệ logo

nguyên bản.

Tất cả những thành phần của logo phải rõ ràng, nổi bật và cách xa hợp lý tất 

cả những thành phần đồ họa khác.

HỆ THỐNG KẺ Ô VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LOGO

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LOGO
Logo TTVL khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn

được mã hoá bằng phần mềm đồ hoạ chuyên dụng và tuân thủ theo những

hướng dẫn tại tài liệu này.

Không được vẽ lại biểu tượng từ các ấn phẩm cũng như không được chỉnh

sửa biểu tượng từ phiên bản gốc.

Tuỳ theo từng ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả

năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất, Nhãn hiệu TTVL được sử dụng theo biểu 

tượng icon và logo nguyên bản.
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KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU

Dưới đây kích thước tối thiểu của biểu tượng sử dụng cho cả in ấn và hiển thị 

trên màn hình.

Kích thước tối thiểu của biểu tượng không được phép nhỏ hơn quy định như 

dưới đây nhằm đảm bảo tính rõ ràng, độ nét và dễ nhận biết: 30mm - 85 pixel 

; 40mm - 113 pixel; 50mm - 145 pixel.

Kích thước tối thiểu của Logo khi in ấn chiều cao không được thấp hơn 30mm.

Khi hiển thị trên màn hình, kích thước tối thiểu là 85 pixels
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KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

Khoảng cách an toàn nhằm đảm bảo biểu tượng của Logo luôn được thể 

hiện với mức độ rõ ràng và tác động về thị giác lớn nhất.

Không một yếu tố đồ họa nào được xâm phạm khu vực này.

Tỷ lệ khoảng trống xung quanh biểu tượng phải cân đối như chỉ dẫn dưới đây.

Trong một số hiếm trường hợp đặc biệt cần thiết (ví dụ biển hiệu dạng khối,

tượng đài, hoặc đèn ống...) có thể không cần tuân theo hướng dẫn này 

nhưng phải đảm bảo biểu tượng xuất hiện rõ nét nhất có thể.

Khoảng cách 1/3 chiều cao của biểu tượng là khoảng trống bắt buộc tối 

thiểu giữa biểu tượng với các yếu tố đồ hoạ, nội dung, hình ảnh khác nhằm 

đảm bảo sự rõ ràng và dễ nhận biết của biểu tượng.

06

1/3 Kích thước biểu tượng&

WWW.TTVL.VN



QUY CHUẨN PHỐI HỢP THƯƠNG HIỆU

Khi sử dụng phối hợp với những logo khác trong chương trình tài trợ, logo 

đứng kế không được cao hơn logo TTVL và cần tuân thủ khoảng trống quanh 

logo như đã quy định.
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MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG LOGO ĐÚNG

Khi sử dụng Logo trong mọi trường hợp 

phải tuân thủ các quy định và hướng 

dẫn tại Tài liệu này, đảm bảo tính thẩm 

mỹ cao và khả năng nhận biết mạnh 

cho Logo.

Minh hoạ cho những cách sử dụng 

Logo TTVL đúng như sau: 
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LOGO TRÊN CHẤT LIỆU
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1. Logo trên giấy

2. Logo trên kim loại

3. Logo trên gỗ

4. Logo trên da EPU & PU

5. Logo trên vải
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MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG LOGO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
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QUY CHUẨN MÀU SẮC THƯƠNG HIỆU

Màu sắc là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh thương hiệu tổng thể.

Sức mạnh của màu sắc quan trọng không kém hình dạng của biểu tượng,

chính vì vậy màu đặc trưng phải được ưu tiên áp dụng để duy trì tính thống 

nhất của thương hiệu và hệ thống nhãn hiệu.

CHÚ Ý:
Khi sản xuất, in ấn liên quan đến màu sắc đặc trưng của Logo trên các vật liệu 

khác nhau như: vải, gỗ, đá, kính, kim loại... cần đối chiếu với mẫu màu được 

kèm theo tại phần cuối của hồ sơ. Tất cả các bản vẽ thiết kế trong hồ sơ này 

đều sử dụng chỉ số màu như đã nêu trên. Các trường hợp màu thể hiện các 

vật liệu khác sẽ được chú thích riêng kèm theo bản vẽ. 
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FONT CHỮ THƯƠNG HIỆU
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FONT CHỮ SLOGAN
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FONT CHỮ TRÌNH BÀY



Hotline
(+84) 353 522 796
(+84) 912 649 492

Website
www.ttvl.vn

E-Mail
ttvl.design@gmail.com
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