
SỔ TAY THƯƠNG HIỆU CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM
HỆ THỐNG CƠ BẢN - LOGO



Ý NGHĨA LOGO

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.



QUY CÁCH LƯỚI

 Logo công ty là nhân tố thị giác quan trọng nhất của 
việc nhận biết thương hiệu ALAHA.
 Sự rõ ràng và thống nhất của logo ALAHA rất cần thiết 
để hệ thống nhận diện thương hiệu ALAHA được thực hiện 
thành công. Logo không được phép thay đổi với những hướng 
dẫn bên dưới.

 Trong trường hợp không thể sử dụng tài liệu hướng dẫn 
đã cung cấp, việc vẽ lại logo công ty phải được thực hiện một 
cách chính xác bằng việc sử dụng ô lưới trong các hướng dẫn 
bên dưới.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



KÍCH THƯỚC TỶ LỆ

  Thao tác kiểm tra chi tiết khi thu nhỏ, logo vẫn đảm bảo được độ rõ nét, sắc sảo khi ứng dụng thực tế đặt 
logo trên các thiết kế có không gian nhỏ hẹp như Namecard.
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THÔNG SỐ MÀU SẮC



QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ FONT CHỮ CHUẨN:

 Quy định sử dụng hệ font chữ chuẩn, chính thức cho toàn bộ hệ thống nhận diện Thương hiệu là bộ font SFU Helvetica. 
Hệ thống tài liệu văn bản dùng thống nhất sử dụng bộ font SFU Helvetica, cỡ chữ chuẩn 12pt dành cho nội dung.
 

SFU Helvetica: Light     
SFU Helvetica: LightOblique   
SFU Helvetica: Compressed    
SFU Helvetica: Oblique    

SFU Helvetica: Bold     
SFU Helvetica: Black     
SFU Helvetica: BlackOblique    



CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG SAI QUY CÁCH LOGO:

LOGO bị thu nhỏ 2 cạnh 

LOGO bị nghiêngLOGO đúng quy cách

LOGO bị đổi màu sắc khác

LOGO bị đổi font chữLOGO bị kéo dài 

Dựng Uy Tín - Vững Niềm Tin


