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5A. Logo và hệ quy chuẩn / hình biểu tượng (logo) chuẩn của thương hiệu



6 A. Logo và hệ quy chuẩn / hình biểu tượng (logo) chuẩn của thương hiệu

Hạn chế sử dụng logo có bố cục dọc này lên các ấn phẩm, trừ những trường hợp không gian hay sản 
phẩm bắt buộc phải sử dụng logo dọc để đảm bảo kích thước tối thiểu và khoảng trống bắt buộc.



7A. Logo và hệ quy chuẩn / Tỷ lệ đồ họa của logo

Lưới là công cụ đo tỷ lệ đồ họa của logo. 
Một ô lưới tuơng ứng với 0.1a

Độ rộng của nét chữ trong logo theo phương ngang được xác định
bằng 1a.



8 A. Logo và hệ quy chuẩn / Màu sắc quy chuẩn của logo

Pantone DS 188-1 C
C: 100 / M: 90 / Y: 0 / K: 0
R: 33 / G: 64 / B: 154

Pantone DS 188-1 C
C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0
R: 33 / G: 64 / B: 154

C: 100%

M: 90%

M: 100%

Y: 100%

C: 100 / M: 90 / Y: 0 / K: 0

C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0

Pantone và thông số màu CMYK kèm theo là màu chính thức được sử dụng trong logo. 
Không sử dụng hệ màu thay thế nào khác cho ba màu đỏ, xanh và trắng.



9A. Logo và hệ quy chuẩn /  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu BIDv



10 A. Logo và hệ quy chuẩn / quy chuẩn họa tiết mũi tên

1/3x

Chiều ngắn nhất 
của sản phẩm

x

Họa tiết mũi tên có tỷ lệ bằng 1/3 chiều ngắn 
nhất trên sản phẩm thành phẩm

Trường hợp mũi tên dùng trên những dải màu xanh của chân trang sản phẩm 
thì mũi tên bằng dải màu xanh

1 số trường hợp phổ biến

1/3x

Chiều ngắn nhất của 
sản phẩm

x

Có những trường hợp có thể bằng 1/4, 1/5, 1/6.. chiều ngắn nhất nhưng phải 
chẵn tỷ lệ, để dùng cho những trường hợp nhường khoảng trống cho nội dung

1/6x

Chiều ngắn nhất của 
sản phẩmx



11A. Logo và hệ quy chuẩn / Màu sắc của họa tiết trên các nền màu

Màu sắc của họa tiết đi theo tone màu nền, sắc độ của họa tiết và màu nền chênh lệch từ ±5 -10% 
( ví dụ màu nền là đỏ cờ M: 100, Y: 100, thì màu của họa tiết sẽ là M: 100, Y: 100, K: 10)

Khi họa tiết nằm trên nền màu từ ghi nhạt đến ghi đậm, thì sắc độ của họa 
tiết chênh lệch chỉ 5% ( ví dụ màu nền ghi K: 30, thì màu của họa tiết là K: 35)

Màu nền 
C: 100, M: 90

Màu nền 
K: 30

Màu nền 
M: 100, Y: 100

K: 6%
Khi họa tiết đặt trên nền trắng màu ghi không được nhỏ quá 6%, để 
đảm bảo chất lượng in ấn.

Màu nền 
M: 50, Y: 100

Màu họa tiết
C: 95, M: 85

Màu họa tiết
K: 35

Màu họa tiết
M: 100, Y: 100, K: 10

Màu họa tiết
M: 60, Y: 100



12 A. Logo và hệ quy chuẩn / Kích thước nhỏ nhất 

Trường hợp logo có tên thương hiệu đi cùng thì dùng chữ đặc 
trưng và biểu tượng đặc trưng

Kích thước tối thiểu là kích thước nhỏ nhất sử dụng logo BIDV để đảm bảo vẫn đúng và tránh bóp méo sai lệch. 
Logo không nên làm nhỏ hơn chiều nêu trên.

30mm ~ 354 pixel 
(300dpi)

25mm ~ 295 pixel 
(300dpi) 15mm ~ 177 pixel 

(300dpi)



13A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo kết hợp với tên ngân hàng theo phương ngang

a là đơn vị đo chiều rộng của chữ I trong biểu tượng.

 Logo kết hợp với tên ngân hàng tiếng việt theo phương ngang

Logo kết hợp với tên ngân hàng tiếng anh

Font chữ tên Ngân hàng tiếng Việt: Myriad pro Bold Condensed
Font chữ tên Ngân hàng tiếng Anh: Myriad pro Regular

Logo kết hợp với tên ngân hàng tiếng việt + tiếng anh theo phương ngang



14 A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo kết hợp với tên ngân hàng & tên chi nhánh theo phương ngang

Font tên Ngân hàng tiếng Việt: Myriad pro Bold Condensed (1)
Font tên chi nhánh: Myriad pro Bold (1)
Font tên Ngân hàng tiếng Việt: Myriad pro Bold Condensed (2)
Font tên Ngân hàng tiếng Anh: Myriad Pro Regular (2)

Font tên chi nhánh: Myriad pro Bold (2)
Font tên Ngân hàng tiếng Anh: Myriad Pro Bold Condensed (3)
Font tên chi nhánh: Myriad pro Bold (3)

1

2

3



15A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo kết hợp với tên ngân hàng và tên chi nhánh theo phương dọc

Đây là sự kết hợp logo và tên Ngân hàng chuẩn theo phương dọc, là phương án được lựa chọn trong một số
trường hợp bố cục không phù hợp sử dụng phương án kết hợp theo phương ngang



16 A. Logo và hệ quy chuẩn /  Logo kết hợp với Slogan theo phương ngang

Riêng trường hợp logo kết hợp với Slogan, Slogan tiếng Anh và tiếng Việt
dùng Font Myriad Bold Condensed.



17A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo kết hợp với Slogan theo phương dọc

SHARE OPPORTUNITIES, SHARE SUCCESS

1a

1a

1a

1a

Riêng trường hợp logo kết hợp với Slogan, Slogan tiếng Anh và tiếng Việt
dùng Font Myriad Bold Condensed.



18 A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo kết hợp với tên sản phẩm

Tên sản phẩm
Directbanking

Flexi

Smart@ccount

Logo kết hợp với tên sản phẩm chữ viết thường

Tên Sản phẩM DIrecTBAnKIng

FLexI

SMArT@ccounT

Logo kết hợp với tên sản phẩm chữ viết in hoa



19A. Logo và hệ quy chuẩn /  Kiểu chữ đặc trưng

A. Logo và hệ quy chuẩn / Biểu tượng tiêu chuẩn / Kiểu chữ hỗ trợ

BIDV đã chọn kiểu chữ Myriad Pro làm kiểu chữ đặc trưng. Ngoài ra BIDV còn cho phép sử dụng bộ Font Arial Unicode làm Font hỗ trợ tích cực trong việc sử dụng văn bản 
mang tính chất thông dụng trong trường hợp không có ngay Font quy chuẩn. Quy định này tạm thời chỉ áp dụng trong truyền thông, chưa áp dụng trong hệ thống văn 
bản theo quy định của Ban Pháp chế.



20 A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo chuẩn trên nền màu

Chữ đặc trưng BIDV có thể thay đổi màu sắc để đạt được độ tương phản như trên. 
Dấu hiệu nhận biết luôn luôn đảm bảo có ba sắc độ màu là Đỏ - Xanh - Trắng



21A. Logo và hệ quy chuẩn /  Logo 100% đen trên nền trắng và 100% trắng trên nền đen



22 A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo trên một số nền màu thương hiệu (dành cho in ấn)

<50% T-ram

50% - 100% T-ram

<50% T-ram

50% - 100% T-ram



23A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo trên một số nền màu khác (dành cho in ấn)

<50% T-ram

50% - 100% T-ram

<50% T-ram

50% - 100% T-ram

Trong những trường hợp Logo nằm trên những màu nền khác không phải màu thương 
hiệu nhưng thuộc tone màu lạnh thì Logo dùng phương án đổi mầu trên nền màu xanh 
(như ví dụ trên)

Trong những trường hợp Logo nằm trên những màu nền khác không phải màu thương 
hiệu nhưng thuộc tone màu nóng thì Logo dùng phương án đổi mầu trên nền màu đỏ 
(như ví dụ trên)



24 A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo trên một số nền là hình ảnh

Trong trường hợp bắt buộc logo phải xuất hiện trên 
nền ảnh hoặc có background sáng màu thì logo để 
nguyên màu thương hiệu

Trong trường hợp bắt buộc logo phải xuất hiện 
trên nền ảnh quá phức tạp, thì Logo có viền trắng 
xung quanh để đảm bảo tính tương phản giúp Logo 
nổi bật, Lưu ý trường hợp Logo có viền trắng xung 
quanh chỉ dành cho trường hợp này, không áp dụng 
Logo có viền trên nền màu hoặc bất kỳ sản phẩm 
nào. Viền trắng của logo BIDV bằng 1/5 thân chữ i

Trong trường hợp bắt buộc logo phải xuất hiện 
trên nền ảnh hoặc có background tối màu thì logo 
chuyển sang 100% màu trắng để nổi bật.

Trong trường hợp bắt buộc logo phải xuất hiện trên 
nền ảnh và có thể điều khiển được độ tương phản 
của background thì sẽ dùng hiệu ứng làm mờ 
background trong khoảng từ 10 - 20% (ví dụ tại 
phần mềm indesign và Ilustrator hiệu ứng làm mờ có 
tên là Opacity: 10 - 20%)



25A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo trên chất liệu đặc biệt (in nhũ bạc)

Trong một số trường hợp đặc biệt, logo BIDV cần được chuyển sang màu bạc để sản phẩm
được tôn lên vẻ sang trọng và đặc biệt hơn.



26 A. Logo và hệ quy chuẩn / Logo trên các chất liệu

Logo thể hiện trên chất liệu gỗ, sẽ dùng mica sơn màu, 
gỗ MDF phun sơn. 

Logo khắc chìm trên gỗ

Logo được in lưới đúng màu thương hiệu trên chất 
liệu vải không dệt

Logo thể hiện trên chất liệu kính, sẽ dùng decan dán mờ.

Logo thể hiện trên chất liệu kính, sẽ dùng mica hoặc gỗ 
MDF phun sơn

Chữ nổi Inox được cắt bằng công nghệ CNC, gắn trên 
đá granite

Chữ nổi 1 màu trên nền đá ghiLogo thể hiện trên chất liệu da dùng công nghệ ép nhiệt

Logo thể hiện trên chất liệu đồng ăn mòn và sơn

Logo ăn mòn trên đồng

Logo thể hiện trên chất liệu inox ăn mòn và sơn

logo ăn mòn kim loại



27A. Logo và hệ quy chuẩn / những lỗi sai thường gặp

Đây chỉ là một số ít các sai phạm có thể lường trước. Mọi sự thay đổi cần được tham khảo kỹ trước khi sử dụng.

Sai vị trí đặt dấu hiệu đặc trưng và
chữ đặc trưng BIDV

Logo và tên Ngân hàng đổ bóng,
gây hiệu ứng biến dạng hình chuẩn.

Logo và tên Ngân hàng bị biến dạng
theo phương thẳng đứng không
theo tỷ lệ chuẩn.

Logo bị biến đổi màu tùy tiện.

Tên Ngân hàng đặt sai vị trí so với logo. Logo và tên Ngân hàng bị biến dạng
theo phương chéo.

Logo và tên Ngân hàng không có sự
tương phản tối thiểu về màu sắc.
Khi in khó mà được màu chuẩn.

Logo và tên Ngân hàng không đạt
được sự tương phản tối thiểu về màu sắc.

Logo và tên Ngân hàng đặt trên nền
ảnh phức tạp, không giải quyết được độ
tương phản tối thiểu.



28 A. Logo và hệ quy chuẩn / Liên kết thương hiệu và khoảng trống bắt buộc 

Trường hợp đứng cạnh logo không có tên thương hiệu và slogan
thì chỉ dùng chữ đặc trưng và biểu tượng đặc trưng.

Trường hợp đứng cạnh logo có slogan thì dùng chữ đặc
trưng và biểu tượng đặc trưng kết hợp slogan

Trường hợp đứng cạnh logo của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các logo 
khác trong diện tích hẹp thì dùng logo theo phương dọc

Trường hợp đứng cạnh logo có tên thương hiệu thì dùng chữ đặc trưng và biểu 
tượng đặc trưng kết hợp với tên Ngân hàng.

Logo
nv

khác

Logo
nv

khác

4.5a

4.5a

4.
5a

Logo
nv

khác

4.5a4.5a4.5a

Logo
nv

khác

4.5a

Logo
nv

khác

4.5a

Chiều cao của logo được xác định từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất để làm cơ sở đối chiếu và đặt logo (tùy theo từng trường hợp cụ thể).
Khuyến khích khoảng cách tối thiếu giữa logo BIDV và thương hiệu khác là 4.5a.



29A. Logo và hệ quy chuẩn / chữ BIDv kết hợp cùng thương hiệu thành viên

Logo
nv

khác

THàNH VIêN CủA x
x

Dùng font chữ của logo đơn vị Logotype 
của logo BIDV

Ví dụ minh họa

Ví dụ minh họa

Trường hợp Logo đơn vị thành viên không cùng màu với nhận diện với BIDV thì chữ BIDV màu đen

Trường hợp Logo đơn vị thành viên cùng hệ màu nhận diện thương hiệu với BIDV thì chữ BIDV màu xanh thương hiệu


