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01Ý NGHĨA LOGO

1. MÀU SẮC LOGO

Màu sắc cho logo Du Lịch Phú Thọ lấy cảm hứng từ màu sắc tự nhiên và rất quen thuộc tại 
vùng đất tổ linh thiên.

Màu đỏ tương đồng như màu cổng đền Hùng, một màu sắc quá quen thuộc không những 
đối với những người con tại vùng đất này, mà còn in đậm trong tâm trí của tất cả các người 
con đất Việt.

Trên tổng thể logo, màu đỏ đất này chiếm 90%, phần còn lại là màu vàng đồng và màu xanh 
lá đậm.

Màu xanh lá đậm tượng trưng cho thiên nhiên hùng vĩ của Phú Thọ.

Màu vàng tượng trưng cho sự huyền bí, sang trọng.

2. HÌNH TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA LOGO

Cổng đền hùng được cách điệu theo phong cách tối giản, trực diện, và là chủ đạo, trọng tâm 
của logo. Một biểu tượng gợi nhớ về quá khứ hào hùng của các vua Hùng, một biểu tượng 
mà người con đất Việt đã in hằng trong tâm trí khi hành hương về nơi Đất Tổ hàng năm.

Phú Thọ là nơi giao nhau của 3 con sông lớn, Sông Hồng, Sông Đà, Sông Lô nên 3 biểu 
tượng vòng cung giao nhau tại một điểm tượng trưng cho sự giao thoa kỳ diệu đó. Và nó 
như bao bọc lấy nơi đây để tạo nên một vùng đất cảu Sông núi hùng vĩ và trù phú, với 3 
màu khác nhau tạo cảm giác đa sắc màu văn hoá, nơi đây hội tụ nhiều lễ hội đặc sắc được 
trong và ngoài nước biết đến.

Tổng thể Logo Du Lịch Phú Thọ toát lên vẻ Hùng Vĩ, Linh thiêng, nơi mà bất cứ du khách nào 
cũng muốn khám phá và trải nghiệm.
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02HỆ THỐNG KẺ Ô

KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU GIỮA LOGO VÀ CÁC THÀNH PHẦN KHÁC

Khoản cách logo chuẩn với các thành phần khác là 4x
( x là ẩn số tỉ lệ cảu logo )

Lưới là công cụ đo tỷ lệ đồ họa của logo. 
Một ô lưới tuơng ứng với 1x

4x1x

12
x

1x

12x
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02TỈ LỆ NHỎ NHẤT LOGO

TỈ LỆ NHỎ NHẤT KHI SỬ DỤNG LOGO

60 MM

20 MM

10 MM

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 tượngK không được phép nhỏ hơn quy định như dưới 
đây nhằm đảm bảo tính rõ ràng, độ nét và dễ nhận biết.



/ 2017

03MÀU SẮC LOGO

MÀU ĐỎ ĐẤT

PANTONE:

CMYK:

RGB

D71921

C0     M100     Y100       K10

R215    G25     B33

MÀU XANH LÁ MÀU VÀNG 

PANTONE:

CMYK:

RGB

00854A

C100     M30     Y100       K

R0    G133     B74

PANTONE:

CMYK:

RGB

FFDD00

C0     M10     Y100       K

R255    G211     B0

HỆ MÀU CHÍNH

100% 80% 50% 10% 100% 80% 50% 10% 100% 80% 50% 10%

MÀU ĐỎ ĐẤT

PANTONE:

CMYK:

RGB

BD5762

C22     M78     Y53       K5

R189    G97     B98

MÀU VÀNG ĐỒNG RADIENT

PANTONE:

CMYK:

RGB

CB8C30

C19    M47     Y96       K2

R203    G140     B48

HỆ MÀU PHỤ

100% 80% 50% 10% 100% 80% 50% 10%

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. Màu sắc của thương hiệu Logo (phần hình và phần 
chữ) trong thương hiệu Logo và tất cả các đơn vị không được phép thay đổi như 
đã quy định. 

MÀU SẮC THƯƠNG HIỆU
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04LOGO ÂM /DƯƠNG BẢN

LOGO DƯƠNG BẢN

TỈ LỆ MÀU CHUẨN LOGO:

LOGO ÂM BẢN

MÀU CHỦ ĐẠO MÀU 
PHỤ
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05LOGO 1 MÀU 

Để sử dụng logo trong in trắng đen, thì màu logo sẽ chuyển thành 1 màu như sau

LOGO TRONG IN TRẮNG ĐEN

Logo Đúc kim loại
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06LOGO SỬ DỤNG SAI

Không thêm và đổi màu Không thêm và đổi màu

Không biến dạng Không biến dạng

Không thêm viền
Không thu nhỏ 
phần trong logo
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07LOGO SỬ DỤNG SAI

Không nằm trên nền đen Không nằm trên nền đen

Không nằm trên nền 
nhiều chi tiết

Không nằm trên 
nền xanh đậm

CÁC TRƯỜNG HỢP NÊN TRÁNH KHI SỬ DỤNG LOGO
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08FONT CHUẨN LOGO

FONT CHỮ CHUẨN

Myriad Pro

Myriad có sự thân thiện và dễ đọc do được đối xử có đặc điểm nhân văn trong tỉ lệ và chi tiết chữ. Myriad 
Pro có những dạng mở sáng sủa, chi tiết, các chữ phối với nhau chính xác khiến bộ chữ thống nhất… 

Nó rất thống nhất – chỉ là đơn giản là một mặt chữ. Nó không phá vỡ các quy tắc của các nhóm chữ để 
tạo nên một điều gì đó, nhưng nó linh hoạt cho kiểu chữ không chân.

Là Font chữ chuẩn được sử dụng trong hầu hết các ấn phẩm sử dụng bao 
gồm sản phẩm  in ấn, và trên website.



/ 2017

09HOẠ TIẾT PHỤ TRỢ
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09LOGO TRONG TRUYỀN THÔNG

Khi thiết kế truyền thông, vị trí logo luôn đóng vai trò quan trọng trong việc cảm thụ về hình 
ảnh thương hiệu. Những vị trí logo không nhất quán sẽ dẫn tới tình trạng hỗn loạn trong bố cục 
cũng như ý nghĩa của logo. Vì vậy chúng ta cần quy định một cách rõ ràng, nhất quán và cụ thể 
về vị trí cuả logo trong bản thiết kế. Việc này giúp cho những designer kế thừa có thể hiểu về 
tinh thần thiết kế nói chung và tinh thần thương hiệu nói riêng.

Vị trí logo trong bản thiết kế bao gồm 5 vị trí: - Chính giữa trang bên trên.- Bên trái góc cao- Bên 
trái góc dưới - Bên phải góc cao- Bên phải góc dưới

- Hình ảnh: là những mảng xám

- Chữ viết là những nét mảnh màu xám

VỊ TRÍ


