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Kính gửi quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MYNET xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức 
khỏe, thành công và thịnh vượng. Công ty chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã tín 
nhiệm và đồng hành cùng sự phát triển của chúng tôi.

Mynet được thành lập với mong muốn cung cấp cho khách hàng các giải pháp thiết kế 
web và phần mềm quản lý. 

Hiện nay, khi CNTT đã thực sự khẳng định được vị thế của mình, việc mỗi doanh nghiệp 
có một website là điều thực sự cần thiết. Website là kênh thông tin giới thiệu về công 
ty, quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu và giúp doanh nghiệp tương tác dễ dàng, 
nhanh chóng hơn với khách hàng không những trong nước mà trên toàn thế giới. Website 
sẽ thay doanh nghiệp của Quý khách hàng truyền tải nội dung sản phẩm, dịch vụ cho người 
dùng hoàn hảo nhất, khách hàng có thể ghé thăm cửa hàng online của bạn 24/24 bất kỳ 
lúc nào cũng có thể mua sắm hay tìm hiểu. 

Những lợi ích mà website doanh nghiệp mang lại thực sự đáng được ghi nhận, tính quảng 
bá rộng rãi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí đến 80% so với marketing truyền thống. Đây 
là những con số thực sự hấp dẫn.

Thời gian qua với sự đồng hành của Quý khách hàng, Công ty TNHH giải pháp công nghệ 
Mynet đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để khẳng định vị 
thế và uy tín trên thị trường. Với đội ngũ nhân sự đầy tâm huyết, có trình độ chuyên môn 
cao được đào tạo chuyên nghiệp đã đáp ứng được những yêu cầu về tiến độ và chất lượng 
của Quý khách hàng. 

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm và trãi nghiệm tốt nhất về website và các 
dịch vụ vệ tinh, thông qua đó mang doanh nghiệp của Quý khách tiếp cận với nguồn khách 
hàng đầy tiềm năng trên không gian internet rộng lớn. Cho dù Quý khách là người mới bắt 
đầu hay đã là chuyên gia về website, chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý 
khách trong hành trình của mình! 

HÃY ĐỂ MYNET ĐỒNG HÀNH & PHÁT TRIỂN CÙNG BẠN.

Mynet luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển: đó là các cơ hội được hợp tác với 
Quý khách. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những 
giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của các Quý khách. Chúng tôi tin tưởng 
rằng với tập thể Mynet đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, Mynet chắc 
chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

• Tên doanh nghiệp
• Tên giao dịch quốc tế
• Địa chỉ
• Mã số thuế
• Người DDPL
• Website
• Số điện thoại
• E-mail

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MYNET
MYNET TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED
143 Phạm Huy Thông, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM
0315825075
Lê Hoàng Đạt                                     Chức vụ: Giám đốc
mynet.vn
0931 49 49 78
admin@mynet.vn

Thư ngỏ

Thông tin công ty



giấy phép kinh doanh
MYNET CHUYÊN THIẾT KẾ WEBSITE VÀ BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU  
Thiết kế phù hợp là: “không chỉ đẹp mà còn giúp nâng tầm thương hiệu của bạn”. Tạo 
một trang web được thiết kế riêng không chỉ hoạt động hiệu quả, thông qua đó có 
thể truyền đạt, “nói chuyện” với khách hàng hoặc đối tác tiềm năng, thúc đẩy họ mua 
hàng hoặc tin tưởng sử dụng dịch vụ của bạn

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

• THIẾT KẾ WEBSITE
Thiết kế website với ngôn ngữ PHP, 
MYSQL

• CHO THUÊ HOSTING
Cung cấp không gian lưu trữ, bảo 
mật an toàn website và thông tin 
của bạn.

• CHĂM SÓC WEBSITE
Hiểu được những khó khăn của 
doanh nghiệp khi vận hành một 
website sao cho vừa đảm bảo 
được tính chuyên nghiệp vừa thu 
hút được khách hàng nhưng lại tiết 
kiệm chi phí và tránh những phức 
tạp về mặt kỹ thuật, Mynet cung 
cấp dịch vụ “Chăm sóc Website” 
nhằm giúp các doanh nghiệp giải 
quyết những khó khăn này. Với một 
mức giá hết sức hợp lý, khách hàng 
của Mynet sẽ nhận được những 
dịch vụ chăm sóc website tốt nhất.

• Thiết kế logo
• Thiết kế namecard
• Thiết kế catalogue, brochure
• Thiết kế bìa đựng hồ sơ, sổ công 
tác,...
• Thiết kế banner quảng cáo
• Thiết kế nhãn sản phẩm, tem 
decal
• Thiết kế hồ sơ năng lực
• Thiết kế nhận diện thương hiệu 
khác

lĩnh vực kinh doanh



CHI PHÍ HIỆU QUẢ
Mynet cung cáp dịch vụ thiết ké web chuyên nghiệp với chi phí tối ưu cùng 
với chất lượng sản phẩm tốt nhất.

TƯƠNG THÍCH MỌI THIẾT BỊ
Mọi website được Mynet thiết kế với công nghệ responsive giúp thích ứng với 
mọi thiết bị.

TỐC ĐỘ LOAD WEB NHANH
Chúng tôi chú trọng vào tốc độ load web và trãi nghiệm của người dùng, tối 
ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng.

BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI
Mọi website được chúng tôi bảo hành trọn đời khi sử dụng dịch vụ hosting 
của Mynet.

ADMIN QUẢN TRỊ DỄ DÀNG
Quản trị dễ dàng, đơn giản, khả năng tuỳ biến cao cũng như dễ hiểu cho mọi 
đối tượng khách hàng.

CHUẨN SEO CÔNG CỤ TÌM KIẾM
Website được thiết kế chuẩn seo, tối ưu công cụ tìm kiếm giúp lên top trên 
Google và Ping nhanh chóng.

vì sao bạn nên chọn mynet

tầm nhìn

sứ mệnh

giá trị cốt lõi

định hướng phát triển tương lai

Trở thành Cty thiết kế kỹ thuật số hàng đầu uy tín tại Việt Nam. Mynet liên tục phát triển, 
cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các công nghệ mới, hoàn thiện dịch 
vụ, tiến đến thỏa mãn các yêu cầu của của khách hàng với chất lượng được mong đợi ở 
mức độ cao nhất.

Đối với chúng tôi sự thành công của khách hàng chính là sự thành công của Mynet. Đội ngũ 
nhân viên của Mynet luôn tâm niệm hai chữ “Chất lượng” là mục tiêu kinh doanh của doanh 
nghiệp. “Chất lượng” của Mynet được thể hiện trong từng khâu, từng giai đoạn và mọi lúc 
mọi nơi. Chính điều này đã tạo nên niềm tin của khách hàng đối với Mynet.

Là đối tác thực sự của khách hàng, khi khách hàng cần ý kiến hay bất kỳ hỗ trợ, chúng tôi 
luôn giải quyết vấn đề và đưa ra hướng phát triển tốt nhất. Các bạn trẻ của Mynet là những 
người tự chủ, thẳng thắn, hợp tác và yêu thích công việc. Chúng tôi đã duy trì tổ chức của 
chúng tôi hoạt động ổn định với giá trị cốt lõi lấy con người làm trung tâm.

HÃY ĐỂ MYNET ĐỒNG HÀNH & PHÁT TRIỂN CÙNG BẠN.
Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay đã là chuyên gia về mảng Digital, chúng tôi rất hân 
hạnh được trợ giúp bạn trong hành trình của mình!

Sẽ là “tổn thất” không ít nếu bạn bỏ lỡ nguồn khách hàng khổng lồ đầy tiềm năng trên không 
gian mạng rộng lớn.

Mynet luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp tác với 
Quý khách. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những 
giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của các bạn. Chúng tôi tin tưởng rằng với 
tập thể Mynet đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, Mynet chắc chắn 
sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

VỚI MỤC TIÊU GIÚP KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN NỀN VĂN HÓA KINH DOANH MỚI – TRẺ 
HÓA DOANH NGHIỆP
Mynet chuyên thiết kế và phát triển các sản phẩm kỹ thuật số giúp khách hàng trải nghiệm 
online tốt nhất, củng cố bản sắc thương hiệu của bạn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mới.
Chúng tôi luôn lắng nghe để thấu hiểu yêu cầu, định hướng của khách hàng, sau đó sử dụng 
kiến thức chuyên môn của mình để phát triển ý tưởng đó thành một sản phẩm hoàn chỉnh, 
hiệu quả.



Quy trình thực hiện dự án

quy trình thiết kế website quy trình thiết kế logo

     Mynet trao đổi, nắm bắt thông tin và yêu 
cầu của khách hàng.

     Thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá 
và tư vấn khách hàng.

       Nghiên cứu thị trường, dự án và đối thủ. 
Sáng tạo, lên ý tưởng thiết kế.

       Ký kết hợp đồng và tiến hành thiết kế.

       Đưa ra phương án và nhận phản hồi từ 
khách hàng.

    Chúng tôi tiến hành lập trình website 
theo đúng layout đã thống nhất.

       Chọn lọc ý tưởng và thiết kế các phương 
án bám sát yêu cầu nhận được.

       Thiết kế giao diện website đồ họa 2D 
demo và nhận phản hồi từ khách hàng.

       Tiếp nhận phản hồi và hiệu chỉnh logo       Mynet bàn giao source code đồng 
thời hướng dẫn sử dụng quản trị website.

       Khách hàng nghiệm thu, thanh toán và 
Mynet bàn giao file gốc thiết kế.       Đặc biệt, Mynet cam kết bảo hành trọn 

đời website về mặc kỹ thuật.

       Chăm sóc khách hàng trong suốt quá 
trình sử dụng.
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THU THẬP THÔNG TINPHÂN TÍCH YÊU CẦU

LÊN Ý TƯỞNGKÝ KẾT HỢP ĐỒNG

GỬI DEMO THIẾT KẾ
CODE CHỨC NĂNG

THIẾT KẾ
THIẾT KẾ GIAO DIỆN DEMO

HOÀN THIỆN LOGOBÀN GIAO - NGHIỆM THU

NGHIỆM THU - BÀN GIAOBẢO HÀNH

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cơ cấu tổ chức

Mynet rất chú trọng tinh thần làm việc của từng cá thể, thấu 
hiểu sâu sắc một sự cố gắng dù nhỏ sẽ dẫn đến kết quả khác 
biệt tổng thể to lớn.
“Hiệu ứng cánh bướm”- mỗi một thành viên có ý thức làm 
việc, học tập, cố gắng, duy trì chăm chỉ mỗi ngày thì sẽ mang 
lại kết quả thành công to lớn.

LÊ HỮU MẠNH

TRẦN
THANH THUỶ

LƯU VĂN ĐỨC

NGUYỄN
THANH THẢO

NGÔ
HOÀNG PHÚT

TRẦN
THỊ MAI TRINH

LÊ HOÀNG ĐẠT

Founder & CEO

P.Kinh Doanh

P.Kỹ thuật

P.Chăm sóc/Hỗ trợ 
khách hàng 

Bộ phận văn 
phòng

P.Thiết kế

P.Marketing-Content

Nghiên cứu và phát triển
Thiết kế
Lập trình
Tester/Kiểm tra chất lượng

Art designer
Brand writer
Brand designer

Kế toán
Nhân sự

Cung cấp những sản phẩm sáng tạo, chất 
lượng, cạnh tranh đến khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng xử lý tình huống phát sinh. 
Bảo hành - Bảo trì website trọn đời.

Những người bạn đồng hành trong suốt quá 
trình phát triển.

Năng động, nhiệt huyết, trung thực và chuyên 
môn cao.

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHÍNH SÁCH HẬU MÃI

KHÁCH HÀNG

GIÁ TRỊ CHÚNG TÔI MUỐN MANG ĐẾN



Dự án website tiêu biểu

THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG JUST MEN
ĐCVP: 1/5 Nguyễn Thái Sơn, P3, Q.Gò Vấp, 
Tp HCM.
Điện thoại: 0939 707 601
Thiết kế web: https://justmen.vn/
Mục đích sử dụng: trang web thương mại 
điện tử.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
BẠCH KIM
Địa chỉ: Ấp 1 – Xã Tóc Tiên – Huyện Tân 
Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3948645
Email: thlong@bkexim.vn
Thiết kế web: bkexim.vn
Mục đích sử dụng: giới thiệu cty và các 
dòng sản phẩm đang cung cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TEECOM
Địa chỉ : 307A Nguyễn Trọng Tuyển, P10, 
Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline : 0937636019
Email: teecom.hr@gmail.com
Thiết kế web: http://teecom.vn/
Mục đích sử dụng: giới thiệu cty, tuyển 
dụng nhân sự.

CTY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ 
BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Maritime Bank, 
180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (+84) 28 3765 7979
Email: info@phaner.vn
Thiết kế web: https://phamnguyenfoods.
com/
Mục đích sử dụng: giới thiệu cty và các 
dòng sản phẩm đang cung cấp.

CÔNG TY TNHH ĐT TM DV KT ME KONG
Văn phòng chính : 36 Châu Vĩnh Tế, P.12, Quận Tân 
Bình, Tp.HCM
Văn phòng giao dịch : Số 4, Đường số 7, P.10, 
Quận Tân Bình, TP.HCM
Tel: 028.3948.5767 / Fax: 028.3948.5767 / 
Hotline: 039.565.9999
Email: mekong@mekongvn.vn
Thiết kế website: https://mekongvn.vn/
Mục đích sử dụng: giới thiệu cty, các dòng sản 
phẩm đang kinh doanh và dịch vụ hỗ trợ.

H3Q DESIGN & BUILD
VP: 310 – 312 – 314 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, 
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Nhà máy nội thất: 18A2 - A8 Ấp 2, Nhị Bình, Hóc 
Môn, TP.HCM
Nhà máy nhôm kính: 50I/1 Trần Thị Bảy, P. Hiệp 
Thành, Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0976 084 989 - 0908 66 11 37
Email: h@h3q.vn
Thiết kế web: https://h3q.vn/
Mục đích sử dụng: giới thiệu cty, các dịch vụ và dự 
án đã hoàn thành.

CÔNG TY UNIS GROUP JSC
Địa chỉ: 54/54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM, Việt 
Nam
Hotline: 1800 2345 09
Email: office@unisceramics.com
Thiết kế web: https://unisceramics.com/
Mục đích sử dụng: giới thiệu cty, các 
dòng sản phẩm đang kinh doanh và hệ 
thống chi nhánh.

CÔNG TY TNHH DAO CẠO VIỆT NAM LIYU
Địa chỉ: Ấp 2, xã Phước Vân, Huyện Cần 
Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam
Điện thoại:  0272.6589.888
Thiết kế website: https://vnrazor.com/
Mục đích sử dụng: giới thiệu cty và các 
dòng sản phẩm đang kinh doanh.



Dự án logo gói chuyên nghiệp

lựa chọn biểu tượng

lĩnh vực hoạt động: sản xuất bao bì

ý nghĩa và phương án màu logo

Do thiết kế dệt độc đáo của nhựa polypropylene trong đó các dải nhựa được dệt theo hai hướng (dọc và ngang) 
làm cho túi dệt pp chắc và bền hơn. Vì vậy để tận dụng một trong những đặc tính nổi bật ấy, Mynet đã lồng ghép 
nhiều yếu tố cường điệu hóa, cách điệu sợi vải dệt cuốn theo hình tròn cuộn manh, mang chất liệu và sự ảnh 
hưởng của chất liệu về mặt kỹ thuật làm hình tượng chính nhằm thể hiện rõ ý đồ thiết kế.
Đường cong đơn giản cuốn theo cuộn manh hướng lên làm bệ nâng cho tên thương hiệu ‘’BẠCH KIM’’ một bước 
ngoặt cho sự đổi mới, thăng tiến phát triển của công ty.

Logo chuyển màu hiệu ứng ánh bạc BẠCH KIM mang đến cảm giác sang trọng, chuyên nghiệp. Hiệu ứng ánh bạc 
gắn liền với ý nghĩa của công nghiệp, kiểu dáng đẹp, công nghệ cao, chính xác và hiện đại, nó còn là một màu 
sắc có thể mang lại sự hài hòa cho mọi loại hình ngôn ngữ. 
Thông qua cách nhân diện logo phương án màu xám nói chung và chuyển màu hiệu ứng ánh bạc BẠCH KIM nói 
riêng, cho thấy tầm nhìn sáng suốt, tinh tường, kỹ lưỡng trong từng bước dịch chuyển, đồng thời giao diện mang 
tính uy tín, vững chãi của bạc ấn tượng đem đến sự tín nhiệm cao của khách hàng. Kết hợp với màu cam mang lại 
sắc thái tươi trẻ tích cực, tràn nhựa sống, đầy năng lượng mang đến nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng, góp 
phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nền công - nông nghiệp và kinh tế đất nước.

Font chữ quy định

quy chuẩn màu

#ed2124 

#000000

Galvji Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
y z 1 2 3 5 6 7 8 9 0

Font chữ quy định

quy chuẩn màu

#d66306

#565656

#c2c2c2

Avionic Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x

y z 1 2 3 5 6 7 8 9 0

lĩnh vực hoạt động: thiết kế, thi công xây dựng và nội thất các công trình dân dụng
lựa chọn biểu tượng

ý nghĩa và phương án màu logo

H3Q là viết tắt của High Triple Quality: luôn đạt chất lượng 300%.
Mynet lựa chọn kỹ thuật thiết kế wordmark, với mong muốn đạt được hiệu ứng tập trung 100% vào tên thương 
hiệu. Mynet lựa chọn font chữ không chân, cứng cáp, với các nét tròn tạo sự linh hoạt cho logo, không quá thô 
cứng. 
Điểm nhấn của thiết kế nằm ở chữ Q-chân chữ Q cách điệu, hiệu ứng 3D. Chữ Q như một “con cừu đen” luôn làm 
trái với quy tắc và tiêu chuẩn thiết kế chung. Nhưng lại giàu tiềm năng và cơ hội để tạo ra những giá trị khác 
biệt, bởi đây là ý đồ của các nghệ sĩ thiết kế khi nó tạo ra điểm nhấn đắt giá cho tổng thể. Giúp người xem gọi 
tên thương hiệu chuẩn xác, dễ nhớ, tạo sự liên kết nhiều hơn với khách hàng và đạt được tính nhất quán cần có 
ở trong thiết kế nhận diện.

Thiết kế ban đầu sử dụng kỹ thuật màu đơn sắc. Tuy nhiên đây là một kỹ thuật sử dụng màu tương đối nhẹ nhàng 
và quá đỗi thân thiện, chưa phù hợp dành cho thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hay thiết kế. 
Mynet đã quyết định sẽ sử dụng màu tương phản đỏ-đen, ứng dụng làm màu sắc chủ đạo của H3Q. Để chứng 
minh và bảo vệ cho quyết định này, đội ngũ thiết kế của Mynet đã phân tích rằng dưới yêu cầu hiển thị ngày một 
khắt khe của môi trường kỹ thuật số, các thương hiệu muốn phát triển hình ảnh và nhận diện của mình để theo 
kịp với xu hướng 4.0 phải sử dụng những tông màu thật sự nổi bật.
Gam màu đỏ-đen không chỉ là màu sắc nổi bật, mạnh mẽ mà nó còn giúp các sản phẩm nhận diện của thương 
hiệu H3Q hiển thị tốt trên mọi nền tảng. Đặc biệt là trên website chính thức và các kênh truyền thông, mạng xã 
hội của thương hiệu thiết kế văn phòng H3Q.



Dự án logo gói chuyên nghiệp

lựa chọn biểu tượng
Với yêu cầu logo được thiết kế 3D để tạo hiệu ứng hút mắt và muốn thể hiện lĩnh vực hoạt động 
của cty một cách tinh tế. 
Rất nhiều phương án đưa ra nhưng Mynet đã chọn cách tạo sự khác biệt giữa chữ SITE và 
CARE. Sự đối lập giữa được chăm sóc và không được chăm sóc.
Chữ SITE được thiết kế có những dấu cắn-gặm nhấm, sau khi được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ được 
bảo vệ, chăm sóc nguyên vẹn. 

Mynet đã quyết định sẽ sử dụng duy nhất một màu đỏ tươi, ứng dụng làm màu sắc chủ đạo của 
SITECARE. Màu đỏ không chỉ là màu sắc nổi bật, mạnh mẽ mà nó còn giúp các sản phẩm nhận 
diện của thương hiệu SITECARE hiển thị tốt trên mọi nền tảng. Đặc biệt là trên website chính 
thức và các kênh truyền thông, mạng xã hội của thương hiệu SITECARE.
Mynet cũng sử dụng màu xám nhạt trong bộ màu chính của SITECARE, tương phản với màu 
đỏ để làm nổi bật lên các thiết kế logo và ấn phẩm thương hiệu ở nhiều môi trường khác nhau. 
Màu xám nhạt cũng là màu phù hợp với mô hình kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của thương 
hiệu, SITECARE giờ đây đã thể hiện nhiều hơn giá trị lẫn văn hoá của mình thông qua các thiết 
kế nhận diện.

Font chữ quy định

quy chuẩn màu

cd2121

Impact

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
y z 1 2 3 5 6 7 8 9 0

Font chữ quy định

quy chuẩn màu

#ffffff

#000000

Georgia Regular

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
y z 1 2 3 5 6 7 8 9 0

lựa chọn biểu tượng
lĩnh vực hoạt động: kinh doanh thời trang nam

ý nghĩa và phương án màu logo

ý nghĩa và phương án màu logo

Just Men được biết đến là một trong những thương hiệu thời trang dành riêng cho phái nam với phong cách trẻ 
trung, hiện đại và thanh lịch.
Như ý nghĩa của tên thương hiệu, trang phục của Just Men hướng đến tiêu chí tạo ra những sản phẩm thời trang 
đạt tiêu chuẩn tốt nhất từ kiểu dáng, chất lượng lẫn phong cách thời trang dành riêng cho phái mạnh. 
JM-Sử dụng font chữ có chân để mang lại cảm giác sang trọng nhưng nét chữ vẫn có độ bầu để phù hợp với đối 
tượng khách hàng trẻ. Điểm nhấn đắt giá của logo là hình ảnh chiếc nón-một phụ kiện cho chữ J. 

Lấy cảm hứng từ những món đồ làm nên phong cách thời trang quý ông sang trọng - Mynet đã chọn lọc biểu 
tượng chiếc nón, sự kết hợp hoàn hảo vào chữ J, giúp tổng thể toát lên vẻ đẹp đầy tinh tế, trang nhã.

Gam màu đen-đơn sắc được chọn để phối vào để phù hợp với định hướng và lĩnh vực kinh doanh. Mynet phát 
triển logo với gam màu đen sẽ mang cảm giác nét đẹp “vượt thời gian”. Giúp hình ảnh thương hiệu trở nên hiệu 
quả hơn trong việc tiếp cận khách hàng đại chúng. Hầu hết các thương hiệu thời trang lớn trên toàn cầu đều có 
chung xu hướng thiết kế logo, đó là tạo ra sự linh hoạt và kết hợp các yếu tố chuyển động mạnh mẽ.

lĩnh vực hoạt động: chăm sóc, phát triển website



Dự án logo gói chuyên nghiệp

lựa chọn biểu tượng

lựa chọn biểu tượng

ý nghĩa logo

ý nghĩa logo

“Ngon và lành” là giá trị cốt lõi của thương hiệu muốn mang đến. Và định hướng phát triển 
logo của thương hiệu là phong cách cổ điển để tôn vinh giá trị sản phẩm theo thời gian.
Vì vậy sự lựa chọn kết hợp giữa 2 biểu tượng đặc trưng của Việt Nam là: nón lá và hạt gạo 
giúp lan tỏa tình cảm thân thương, quen thuộc, chân chất… phù hợp với định hướng của 
cty truyền tải cảm xúc văn hoá Việt Nam.

Với trí tuệ, sự sáng tạo, năng động, và nhiệt huyết của mỗi cá nhân, DXM đã phát triển 
không ngừng, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. 
DXM đã và đang khẳng định vị thế của mình qua các công trình xây dựng tiêu biểu, nổi bật.

Phong cách thiết kế logo retro luôn gây một ấn tượng thú vị giữa sự liên kết giữa quá khứ 
và hiện tại. 
Ngành lúa nước là ngành nông nghiệp đã gắn bó lâu đời theo lịch sử Việt Nam. Nên để thể 
hiện trọn vẹn nhất nét đẹp văn hóa-lịch sử của sản phẩm Mynet chọn phong cách retro 
và gam màu xanh của lá lúa-vừa ngả vàng.

Thương hiệu đã quyết định có bước lột xác, thay đổi logo cũ sang thiết kế mới nhưng 
được thừa hưởng phát triển từ 2 mã màu cũ. Đối tượng khách hàng là cty Hàn Quốc, với 
yêu cầu khắt khe về sự sáng tạo cách điệu, nhưng vẫn đơn giản không rườm rà. Vậy nên 
phương án kỹ thuật thiết kế tối ưu nhất Mynet thấy phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng 
chính là: Negative Space.
Một vài logo thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng sau khi xem xét kỹ hơn mới thấy được sự 
tài tình của người thế kế trong việc sử dụng khoảng không xung quanh logo.
Tất nhiên không phải lúc nào điều này cũng hiển hiện dễ dàng ngay trước mắt. Nhưng biết 
cách sử dụng khéo léo không gian âm trong thiết kế giúp tạo ra thông điệp truyền thông 
tinh tế và có chiều sâu hơn.

Font chữ quy định

quy chuẩn màu

#ed2124 

#000000

#556246

Galvji 

Galvji Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
y z 1 2 3 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
y z 1 2 3 5 6 7 8 9 0

Font chữ quy định

quy chuẩn màu

#d66306

#565656

CHANGA ONE

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x

y z 1 2 3 5 6 7 8 9 0

lĩnh vực hoạt động: kinh doanh gạo
lĩnh vực hoạt động: thi công xây dựng



Dự án logo gói nâng cao

ý nghĩa biểu tượng ý nghĩa biểu tượng

ý nghĩa biểu tượng

ý nghĩa biểu tượng

LĨnh vực hoạt động: kiến trúc - xây dựng - nội thất LĨnh vực hoạt động: sản xuất vật liệu nhựa

LĨnh vực hoạt động: CLB Golf

LĨnh vực hoạt động: kinh doanh trà sữa

LĨnh vực hoạt động: gạch ngói - vật liệu xây dựng

LĨnh vực hoạt động: gạch ngói - vật liệu xây dựng

ý nghĩa biểu tượng

ý nghĩa biểu tượng

Hình tam giác được lồng vào chữ K, tạo cảm giác là một 
căn nhà nhỏ với khung cửa sổ, nói lên ngành nghề chính 
của khách hàng là tạo nên những căn nhà xinh xắn. Ngoài 
ra, nét chữ CHÂU KHOA-như các khối trang trí, biểu tượng 
cho các viên gạch, thể hiện sự vững chãi, gắn kết bởi các 
yếu tố được lồng vào nhau một cách tinh tế và có ý nghĩa, 
tạo cảm giác đáng tin cậy và chất lượng của thương hiệu.

“Ngói” từ lâu đời đã là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt. 
Xa xưa, chỉ có những gia đình có điều kiện mới có đủ tiềm 
lực để lợp ngói âm dương bởi sự đắt đỏ, cầu kỳ tỉ mỉ của 
dòng ngói.
Sản phẩm mang màu sắc tự nhiên và chất liệu đất nung 
thân thiện với môi trường góp phần kiến tạo nên những 
công trình hoàn mỹ, bền đẹp mãi với thời gian. Biểu tượng 
thiết kế được lồng ghép từ chữ N và V một cách khéo léo, 
tinh tế. Font chữ slogan kiểu viết tay thể hiện sự chân 
thành, mộc mạc từ thương hiệu đến khách hàng. 

Logo được lấy ý tưởng cách điệu từ các tấm kính dựng 
vào tường, với các nét cắt đi lên thể hiện sự phát triển của 
cty theo thời gian. Font chữ dày dặn, dứt khoát, thể hiện 
tinh thần gắn kết, mạnh mẽ của tập thể cty. Với phương 
châm “LUÔN MANG ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CHO 
CUỘC SỐNG” – “THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC X Y DỰNG BỞI 
CHẤT LƯỢNG” logo truyền tải được năng lượng cũng như 
thể hiện được sự thẩm mỹ, tỉ mỉ cho từng sản phẩm của 
cty cung cấp đến khách hàng.

Logo được thiết kế theo style phá cách với sự kết hợp của 
hình tượng lá, quả, hạt thầu dầu và tên logo ECO POLY-
MERS. 
Bố cục tổng thể hình tròn và hình ảnh mũi tên nối tiếp 
liên quan nhau bao trọn logo biểu thị cho công nghệ sinh 
học khép kín ECO của doanh nghiệp nhằm tạo ra các sản 
phẩm nhựa chất lượng.

Logo được hướng theo phong cách: sang trọng, đẳng cấp 
và gây ấn tượng. Thiết kế không quá cầu kỳ phức tạp. Đơn 
giản nhưng có điểm nhấn.
Màu sắc chủ đạo là màu xanh lá cây (màu cỏ sân golf). 
Mynet chọn biểu tượng tổng thể hình tròn vì đặc thù của 
trái golf. Hiệu ứng 3D giúp tạo cảm giác hút mắt sinh 
động, hiện đại.

Dựa theo yêu cầu của khách hàng có lá phong và thể hiện 
sự nhẹ nhàng, tối giản nhưng vẫn mang tính nhận diện cao. 
Mynet chọn phong cách thiết kế chữ cách điệu là biểu 
tượng của logo-Pictorial Mark. Ưu thế lớn nhất mà Picto-
rial Mark mang lại là khả năng linh hoạt tùy biến theo thời 
gian, nhưng không hề kéo giảm mức độ nhận diện thương 
hiệu.
Mynet chọn font chữ Colonna Regular thanh mảnh, có 
cách đường line cách điệu và uốn cong mang cảm giác 
gần gũi với thiên nhiên, mộc mạc.

TM



Dự án logo gói nâng cao

ý nghĩa biểu tượng

ý nghĩa biểu tượng

ý nghĩa biểu tượng

lĩnh vực hoạt động: thời trang thể thao

lĩnh vực hoạt động: thiết bị, phần mềm máy tính

lĩnh vực hoạt động: massage - bấm huyệt

Thời trang luôn thay đổi, khiến nhận diện tương hiệu trở 
nên đặc biệt quan trọng (và có giá trị!) Trong việc kinh 
doanh shop quần áo nam, một logo tốt, dễ nhận biết cho 
phép khách hàng xác định thương hiệu shop của bạn giữa 
hàng ngàn shop khác trên thị trường ngay cả khi bạn kinh 
doanh cùng một mẫu sản phẩm hay ra mắt các dòng sản 
phẩm mới. Logo cũng có thể tác động đến giá trị cảm 
nhận của bạn đối với khách hàng.

Với sứ mệnh phụng sự, Makcom luôn muốn đem đến cho 
khách hàng nhiều trải nghiệm và những dịch vụ, sản phẩm 
ưu việt, qua đó tạo nên những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng 
đồng và cuộc sống. 
Sau khi trao đổi và tìm hiểu các giá trị và định hướng cty, 
Mynet quyết định sử dụng kỹ thuật thiết kế Wordmarks, 
nối các chữ lại với nhau, để thể hiện sự gắn kết bền vững 
giữa khách hàng, và makcom. Thiết kế chữ cách điệu 
cộng hưởng thêm màu sắc tương phản đỏ-xanh dương,  
khiến tổng thể đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt 
và nhận diện thương hiệu cao.

Khách hàng hoạt động các lĩnh vực chính: sức khỏe, trị 
liệu, đẹp và khỏe từ bên trong.
Với  mục tiêu hướng đến  là một trong những đơn vị uy tín 
hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp chuẩn y khoa. 
Với châm ngôn ” Làm đẹp là phải đẹp từ bên trong”. Huyệt 
Thiện Đạo  không chỉ đem lại sức khỏe cải thiện rõ rệt từ 
bên trong mà còn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe 
về chất lượng dịch vụ và nâng cao hệ quả của sức khỏe 
tăng cường là nét đẹp của sự năng lượng tươi tắn rạng 
ngời từ bên trong.

Logo là một yếu tố quan trọng trong marketing của doanh 
nghiệp. Là biểu tượng đồ họa, bộ mặt đại diện, logo gắn 
kết thương hiệu và trở thành hình ảnh của công ty trên thị 
trường.
Nhà hàng CÔ BA 79  kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực 
hải sản tươi sống phục vụ cho các đối tượng khách hàng 
gia đình, đối tác, các buổi họp mặt hàn huyên. Biểu tượng 
khách hàng yêu thích là hoa lục bình, nhẹ nhàng, chân 
chất. 
Hiểu được mong muốn của anh, Mynet đã chọn phong 
cách cổ điển và màu sắc chủ đạo được chọn gần gũi gắn 
liền với đồng quê, thể hiện sự mộc mạc. nhẹ nhàng để 
truyền đạt được tinh thần của anh đến khách hàng.

Thay đổi hình ảnh thương hiệu mới- năng động, hiện đại, thiên 
nhiên hơn và bắt mắt hơn để có thể phát triển mở rộng ở thị 
trường lớn CANADA.
Đồ vật-vật dụng được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, 
thân thiện với môi trường đang dần được khách hàng quan 
tâm nhiều hơn. Thị trường mới còn rộng mở nguồn khách hàng 
màu mỡ.
Làm thế nào để tạo đột phá, điểm nhấn, để khách hàng có thể 
nhận diện ra ngay lĩnh vực hoạt động của thương hiệu? là câu 
hỏi trăn trở của người sáng lập, 
ECO STORE với 2 mảng kinh doanh sản phẩm nên logo được 
biển thể với 2 biểu tượng màu sắc khác nhau nhưng vẫn thể 
hiện trọn vẹn sự “eco” thân thiện với môi trường. 
Màu xanh lá thể hiện cửa hàng bán các sản phẩm vật dụng, 
quà lưu niệm được sản xuất từ thiên nhiên.
Màu xanh dương thể hiện cửa hàng tiện lợi bán đầy đủ các 
thực phẩm, thức uống an toàn, tốt cho sức khỏe.

Men’s BT là một thương hiệu chuyên cung cấp các sản 
phẩm thời trang nam theo phong cách “quý ông” dành 
cho các đối tượng khách hàng văn phòng không chỉ thích 
khoác lên mình các sản phẩm chất lượng còn thích mặc 
đẹp, chuẩn “gu”.
“Thời trang chuẩn Qúy ông” là giá trị cốt lõi không thay 
đổi của Men’sBT. Với thời trang, nét đẹp vượt thời gian 
là sự giản đơn , tinh tế. Mynet ứng dụng tinh thần đó vào 
logo. Cách điệu font chữ - kỹ thuật đơn giản nhưng để 
đẹp ấn tượng thì cần có kỹ thuật và sự sáng tạo hợp lý 
các đường nét.
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hợp đồng thiết kế

Thank you !
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