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Nhận diện hình ảnh công ty của bạn có gì tốt và không tốt 
so với các đối thủ hiện nay trên thị trường.



Phân tích, đánh giá nhận diện hình ảnh của các đối thủ 
cạnh tranh trực tiếp



Nhóc Tì có một cái tên độc 
đáo, gây tò mò nhưng nhận 
diện hình ảnh hầu như chưa 
được xây dựng rõ ràng.

Màu sắc của logo hiện tại 
chưa đồng bộ với Website, 
màu sắc chưa thể hiện được 
cá tính rõ ràng và hình tượng 
tạo hình quá vay mượn vào 
Superman, một thương hiệu 
nổi tiếng đã đăng kí của DC 
comic.

Nhận diện của Nhóc Tì càn 
thay đổi để cạnh tranh với 
các đối thủ rất năng động 
ngày nay.



Những hãng có nhận diện tông màu
xanh lơ, lam  - sắc lạnh, trắng





Shoptretho sử dụng hình 
tượng tạo hình, màu sắc, 
kiểu chữ và Slogan khá 
thành công trong việc diễn 
tả cá tính, đặc trưng riêng 
của hãng và của ngành 
nghề.

Tuy nhiên màu sắc của logo 
chính chưa hợp lý với tổng 
thể, phần chữ quá lấn át 
phần hình.



Ưu đểm: 

Shoptretho sử hình tượng cỏ ba lá may mắn khá hay, với tông xanh lơ, 
màu da trời nhạt, thường kết hợp với trắng và vàng chanh đi kèm. 

Màu xanh da trời nhạt và trắng khá thành công trong việc thể hiện cái tên 
Shop trẻ thơ (Shoptretho) khi gợi nên được sự hồn nhiên, trong sáng, 
ngây thơ của trẻ nhỏ. 

Font chữ thành công trong việc diễn tả đặc trưng cá tính, với những nét 
tròn, dày đáng yêu, dễ thương, đúng với tên gọi và tính chất của lĩnh 
vực kinh doanh những mặt hàng chuyên biệt dành cho mẹ & bé. 

Khuyết điểm: 

Logo có phần chữ quá lấn át phần hình. 

Màu sắc trong phần hình tượng logo cỏ ba lá chưa hợp lý khi đứng rong 
tổng thể.







Kids plaza sử dụng tông 
xanh nước biển hơi đậm 
hơn tông màu lơ nhạt của 
Shotretho , cũng thường 
được kết hợp với màu lơ, 
trắng sữa, vàng đi kèm khá 
giống với Shoptretho.

Màu vàng nhiều khi chưa 
ăn nhập lắm với tổng thể.



Ưu điểm: 

Kids plaza sử dụng tông xanh nước biển hơi đậm hơn tông màu lơ nhạt của 
Shotretho , cũng thường được kết hợp với màu lơ, trắng sữa, vàng chanh đi kèm 
khá giống với Shoptretho. 

Màu xanh này làm gợi nhớ đến tính chất thương mại, năng động cộng với tạo hình 
logo khá giống với một siêu thị hay trung tâm thương mại (plaza), tuy nhiên không 
làm nổi bật tính chất đặc thù ngành nghề, là chuyên bán các sản phẩm cho mẹ và 
bé. 

Khuyết điểm: 

Hình tượng kém thân thiện so với các hãng khác. 

Font chữ không mấy ấn tượng hay có nhiều ý tưởng. 

Quá giống với Shoptretho. 

Không thể hiện được tính chất đặc thù ngành nghề, là chuyên bán các sản phẩm 
cho mẹ và bé. 



Những hãng có nhận diện tông màu
hồng, phớt  - sắc nóng ấm, trắng





Con cưng có màu sắc ấn 
tượng gợi lên tình cảm ấm áp, 
ngọt ngào, đúng như tấm long 
nồng nàn luôn cưng chiều con 
cái của bà mẹ.



Ưu đểm: 

Concung mạnh dạn sử dụng logo chữ, do đó tránh được trường hơp 
hình và chữ tranh chấp. 

Màu hồng ấm cúng đúng như tình yêu thương, gần gũi, sự cưng chiều 
ngọt ngào mà một bà mẹ giành cho con. 

Nhất quán và đồng bộ hơn trong việc sửa dụng màu sắc, ít bị các sắc 
màu phụ làm ảnh hưởng đến nhận diện tổng thể. 

Khuyết điểm: 

Logo là dạng logo chữ không có hình nên cần điểm nhấn trong chữ, 
nhưng lại thiếu phần điểm nhấn này, dễ quên và ít ấn tượng.









Ưu đểm: 

Logo của Tuticare có một hình tượng đủ lớn để đứng chính so với 
phần chữ.Ngay cả phần chữ cũng rõ phần chính và phụ. 

Màu hồng ấm cúng cũng khá thành công trong việc diễn tả tên gọi là 
sự quan tâm, săn sóc ân cần, nồng nàn của mẹ dành cho con. 

Trong các ấn phẩm có thêm các gam đỏ , xanh và vàng. Nhưng ít gây 
tranh chấp.Đôi khi màu đỏ và vàng có thể phối hợp chưa ăn ý. 

Khuyết điểm: 

Tuticare có một hình tượng vi phạm luật tạo hình cơ bản, khi để 
những hình tròn trong một không gian vuông đối lập, chật chội, gây 
tức mắt.Hình tượng được cách điệu xáu và chưa đơn giản. 

Trong các ấn phẩm đôi khi màu sắc và chữ nghĩa bị hỗn loạn, tranh 
chấp. Xong khống ảnh hưởng nhiều đến tổng thể.



Những hãng có nhận diện tông màu
đỏ, sẫm - sắc nóng ấm, trắng













Được nhiều người đánh giá là có tông màu ấn tượng nhất, nhưng cả logo cũ
Lẫn mới đều khiến cho người ta ngay lập tức nghĩ đến những thương hiệu đã 
rất nổi tiếng khác thậm chí liên tưởng đến lĩnh vực ngành nghề khác.Đây là một 
ấn tượng không tốt.



Thật ra hình tượng logo mới của Bibo Mart không hiểu sao gần như “giống hệt” 
với thương hiệu Mom to Be, nhưng hình tượng và màu sắc của Mom to Be đúng 
với tính chất đặc trưng ngành nghề hơn và dễ hình dung ra hình ảnh bà sản phụ 
hơn là những đường nét thô kệch của Bibi Mart.



Ưu đểm:

Logo của Bibo Mart có một hình tượng đủ lớn để đứng chính so với 
phần chữ.Ngay cả phần chữ cũng rõ phần chính và phụ.

Màu đỏ bắt mắt và độc đáo nhưng thực ra chưa nhắm đúng đặc thù 
chuyên môn.

Khá đồng bộ về màu sắc và chữ nghĩa trong các ấn phẩm.

Khuyết điểm:

Logo của Bibo Mart vay mượn tạo hình từ hang khác nhưng lại thô 
kệch hơn, màu sắc chưa diễn tả được vùng cảm giác mà người tiêu 
dung cần cảm thấy về “mẹ và bé”.

Dễ làm người xem lầm lẫn sang lĩnh vực hay thương hiệu khác.



Những hãng có nhận diện tông màu
tím, phớt - sắc độ trung gian, trắng









Ưu đểm: 

Kids World mạnh dạn sử dụng logo chữ, xong rất hợp lý và bắt mắt so 
với logo của nhiều đối thủ khác.Kiểu chữ tinh nghịch nhiều màu thể 
hiện được “thế giới trẻ thơ” hiếu động, vui vẻ. 

Màu tím chủ đạo là một sắc độ trung gian, vừa có thể nồng hậu lại 
vừa vui vẻ, trẻ trung, dù không cá tính hay ấn tượng mạnh như các 
gam nóng hay lạnh trước nhưng khi kết hợp cùng màu sắc càu vồng 
sặc sỡ rấ ưa nhìn. 

Khuyết điểm: 

Tuy khác biệt với các đối thủ xong chưa thể hiện tốt đặc trưng ngành, 
dễ lẫn với bất kỳ hãng đồ chơi nào, hoặc có thể họ không đi chuyên 
vào sản phẩm và thực phẩm.



Phân tích, đánh giá nhận diện hình ảnh của một số hang 
đối thủ nước ngoài





Baby Market là một trong những hang sử dụng sắc độ tương phản 
nhẹ,cùng các tông màu nhã, dịu làm chủ đạo, điều này trái với các 
hang nội địa ưa chuộng tương phản mạnh.



Bên cạnh các sắc dịu 
hẹ cũng có những 
điểm nhấn đậm sặc 
sỡ nhưng không xung 
đột với tổng thể.

Tông màu hồng nhã 
nhặn dịu dàng, nhẹ 
nhàng khá dễ chịu 
ngay cả khi đọc lâu và 
thông tin nhiều.





Ưu đểm:

Logo của Baby Markrt có cả cóhình và chữa nhưng hài hòa không 
tranh chấp.Phần chữ nổi lên làm thành phần chính của logo.

Tông màu nhã, hồng dịu, da trời tương phản nhẹ chủ đạo kết hợp với 
một số tông màu mạnh như vàng, hồng rực truyền đạt đúng tính chất 
nhẹ nhàng ,sự nâng niu cưng chiều lẫn tình cảm nồng hậu của mẹ 
dành cho bé, cũng như sự tinh nghịch, đáng yêu của trẻ nhỏ

Khuyết điểm:

Đôi khi các ấn phẩm chứa quá nhiều thông tin gây lộn xộn.







Cordlife Group thật ra không phải hãng 
chuyên môn về kinh doanh đồ tiêu dùng 
dành cho mẹ và bé mà thiên về các sản 
phẩm y tế.Do vậy màu xanh của hang gợi 
nên tính chất công nghệ cao như màu sắc 
trong phòng thí nghiệm.



Paul Rand , một trong 
những nhà thiết kế có ảnh 
hưởng nhất thế kỷ XX đã 
nói trong cuốn
Thoughts on Design :

“Việc tạo ra một thiết kế đồ 
họa có khả năng giữ lại 
khả năng nhận biết ngay 
cả khi nó bị mờ, hay bị cắt 
xén.”



Một vài ví dụ chứng minh 
cho Thoughts on Design 
“Việc tạo ra một thiết kế đồ 
họa có khả năng giữ lại 
khả năng nhận biết ngay 
cả khi nó bị mờ, hay bị cắt 
xén.”



Một vài ví dụ chứng minh 
choThoughts on Design 
“Việc tạo ra một thiết kế đồ 
họa có khả năng giữ lại 
khả năng nhận biết ngay 
cả khi nó bị mờ, hay bị cắt 
xén.”



Một vài ví dụ chứng minh 
cho Thoughts on Design 
“Việc tạo ra một thiết kế đồ 
họa có khả năng giữ lại 
khả năng nhận biết ngay 
cả khi nó bị mờ, hay bị cắt 
xén.”



Cordlife quả thật có thiết 
kế tín hiệu nhận diện rất 
dễ nhận biết, ấn tượng, có 
khả năng giữ lại khả năng 
nhận biết ngay cả khi nó bị 
mờ, hay bị cắt xén













Ưu đểm: 

Cordlife Group thật ra không phải hãng chuyên môn về kinh doanh đồ 
tiêu dùng dành cho mẹ và bé mà thiên về các sản phẩm y tế.Do vậy màu 
xanh của hang gợi nên tính chất công nghệ cao như màu sắc trong 
phòng thí nghiệm. 

Font chữ do đó đứng đắn nghiêm túc và màu sắc rõ ràng, sạch sẽ, 
không lòe loẹt rất đúng vói chuyên môn của hãng. 

Có đặc điểm tín hiệu nhận diện là các chấm tròn rất dễ nhận biết, đại 
diện diện cho sự kết hợp của các tổ chức trong Group. 

Khuyết điểm: 

Rất ít, chỉ là các chấm tròn đôi khi hơi rối và nhiều.
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