BRAND
GUIDELINES
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BỘ NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU

1.
2.
3.
4.
5.

Logo
Màu Sắc
Phông Chữ
Hình Ảnh Chủ Đạo
Nhân Vật Đại Diện
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1

Logo

Logo chính thức

Trường hợp sử dụng

•
•

Khi sử dụng logo vui lòng tuân theo những chỉ dẫn sau để đảm bảo phong cách
logo không bị thay đổi.
Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà sử dụng phù hợp.
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1

Logo

Các phiên bản logo

Trường hợp sử dụng

Logo Phiên Bản Ngang

Logo Phiên Bản Dọc

Phiên Bản Ngang

Phiên Bản Dọc

Ưu tiên sử dụng cho
đa số các ứng dụng và hình ảnh của ZaloPay.

Sử dụng trong một số trường hợp
nhất định khi không sử dụng được phiên bản ngang.
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1

Logo

Logo Âm Bản

Logo chính thức

Logo trên nền trắng

Trường hợp sử dụng

•

Logo trên nền đen

Chỉ sử dụng Logo Âm Bản trong các trường hợp bị giới hạn hoặc phụ thuộc vào màu nền.
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1

Logo

Tỉ lệ logo

=X
Trường hợp sử dụng

Logo ZaloPay nên được đặt ở vị trí trung tâm, dễ nhìn thấy nhất và không nên
xuất hiện nhiều lần trên cùng 1 nội dung hiển thị.
• Khi thể hiện logo ZaloPay cần đảm bảo tỉ lệ logo với khoảng cách xung quanh phải
bằng khoảng cách quy định như bên trên.
• Cần giữ đúng khoảng cách xung quanh để đảm bảo logo được hiển thị rõ ràng.
•
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1

Logo

Tỉ lệ logo

Trường hợp sử dụng

Khoảng cách trống – In Ấn

Kích thước Logo – In Ấn

Trong in ấn, tỉ lệ logo ZaloPay
phải luôn được giữ khoảng cách
xung quanh bằng 'z’.

Kích thước chuẩn của logo khi in ấn
không được nhỏ hơn 16mm x 5mm.

7

1

Logo

Tỉ lệ logo

Trường hợp sử dụng

Khoảng cách trống - Digital

Size của Logo - Digital

Trên các ứng dụng digital, tỉ lệ logo
ZaloPay phải luôn được giữ khoảng cách
xung quanh bằng 10px.

Kích thước chuẩn của logo không được
nhỏ hơn 46px (theo chiều cao).
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1

Logo

Một số trường hợp sử dụng logo sai qui cách

KHÔNG SỬ DỤNG

Sử dụng sai logo sẽ gây nên sự thiếu thống nhất cho thương hiệu.
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2

Màu sắc

Hệ thống màu chính

#0144db

HEX
CMYK
RGB

•

#0144db
88 – 74 – 00 - 00
1- 68 - 219

#33d387

HEX
CMYK
RGB

#33d387
66 - 00 - 67 -00
51 - 211 - 135

Độ giảm màu: 20% - 100%

Hệ thống màu chính là màu xanh dương và xanh lá. Luôn sử dụng màu xanh dương – xanh lá cho logo của ZaloPay.
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2

Màu sắc

Hệ thống màu phụ

#fed200

HEX
CMYK
RGB

•

#fed200
1 – 15– 100 - 0
254 - 210 - 0

#ff8647

HEX
CMYK
RGB

#ff8647
0 - 58 -76 - 0
255 - 134 - 71

#0ffdc1

HEX
CMYK
RGB

#0ffdc1
56 - 00 - 42 - 00
15 - 253 - 193

Hệ thống màu phụ gồm 3 màu sắc khác để hỗ trợ cho bảng màu chính: Vàng, Cam, và Xanh Neon.
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2

Màu sắc

Hệ thống màu trung lập

#efefef

HEX
CMYK
RGB

•

#efefef
5-3-3-0
239 - 239 - 239

#fffff

HEX
CMYK
RGB

#ffffff
0-0-0-0
255 - 255 - 255

Hệ thống màu trung lập được sử dụng dành cho các thông tin phụ và tạo thêm các khoảng trống chức năng.
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2

Màu sắc

Logo trên các nền màu

Trong mọi trường hợp, ưu tiên
sử dụng logo chuẩn trên nền trắng.

Logo ZaloPay khi sử dụng trên nền đen hoặc các màu nền trơn thì có thể dùng logo trắng.

Các trường hợp không được sử dụng
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3

Phông chữ

Phông chữ đại diện

Phông chữ chủ đạo

Phông chữ phụ

SVN-Days
Phông chữ chủ đạo SVN-Days
áp dụng cho tất cả các Tiêu Đề Chính.

SVN-Gotham
Phông chữ phụ SVN – Gotham
áp dụng cho nội dung văn bản.

Aa Aa
Trường hợp sử dụng

Tải ngay

Tải ngay
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3

Phông chữ

Phông chữ chủ đạo

Tittle
SVN-Days

THẾ GIỚI KHÔNG TIỀN MẶT

Content
SVN-Gotham

Black

Chào mừng đến với Thế Giới Không Tiền Mặt
ZaloPay ngay trong Zalo

Bold

Chào mừng đến với Thế Giới Không Tiền Mặt
ZaloPay ngay trong Zalo

Regular

Chào mừng đến với Thế Giới Không Tiền Mặt
ZaloPay ngay trong Zalo
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4 Hình ảnh chủ đạo

Cảm hứng phát triển

Logo ZaloPay

Chữ ‘Z’ đại diện
tinh thần chuyển đổi số

Chữ ‘Z’ tách
đại diện sự phóng to

Động tác tay
hình chữ ‘Z’
mô phỏng hành động
mở ra một thế giới mới!
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4 Hình ảnh chủ đạo

Ý tưởng thương hiệu

MỞ RA THẾ GIỚI KHÔNG TIỀN MẶT
NGAY TRONG ZALO
Để cùng tận hưởng sự kỳ diệu của một thế giới không tiền mặt,
đầy bất ngờ và cảm xúc, ngay trong tay bạn!

17

4 Hình ảnh chủ đạo
1

Các biểu tượng chính

Biểu tượng Khung Z

2

Mũi tên

Biểu tượng Mũi tên
Kích thước nhỏ nhất:
Dài 12px x Cao 6px

4

Biểu tượng Sáng tạo

3

Biểu tượng Nút nhấn

Xem ngay

Xem ngay

Xem ngay

Xem ngay

5

Biểu tượng Thương hiệu

Kéo đều 2 cạnh tỉ lệ 1:1
Dài: Cố định
Cao: Mở rộng chiều cao thêm từ 10px – 50px

Kích thước nhỏ nhất
Dài 60px x Cao 90px

Kích thước nhỏ nhất
Dài 50px x Cao 50px
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng Khung Z

Sử dụng trong các thiết kế liên quan tới thương hiệu bằng cách
kết hợp sáng tạo cùng các hình ảnh và nội dung liên quan.

Mũi tên

Kéo đều 2 cạnh tỉ lệ 1:1
Dài: Cố định
Cao: Mở rộng chiều cao thêm từ 10px – 50px

Kích thước nhỏ nhất
Dài 60px x Cao 90px

Trường hợp sử dụng

Được thể hiện các hình ảnh, hoạ tiết
trong khung Z và phóng to nhỏ theo tỉ lệ
cho phép.
• Được chèn và làm mờ các hình ảnh nền
trong Khung Z.

•
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng Khung Z

Sử dụng trong các thiết kế liên quan tới thương hiệu bằng cách kết hợp
sáng tạo cùng các hình ảnh và nội dung liên quan.

Trường hợp sử dụng

•

Ứng dụng Khung Z của ZaloPay theo màu trơn hoặc đường viền, khoảng cách trên dưới bằng ô vuông tỉ lệ 1:1.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng Khung Z

Sử dụng trong các thiết kế liên quan tới thương hiệu bằng cách kết hợp
sáng tạo cùng các hình ảnh và nội dung liên quan.

https://youtu.be/D1bN8vS_SM0

Trường hợp sử dụng

•

https://youtu.be/x7QSFrtHrOY

Ứng dụng Khung Z của ZaloPay với hiệu ứng chuyển động.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng Mũi tên

Sử dụng cho Tiêu đề chính

Trường hợp sử dụng

•
•

Khoảng cách giữa mũi tên và tiêu đề chính
bằng 1 ô vuông tỉ lệ 1:1.
Chiều cao mũi tên bằng ½ của tiêu đề chính
và vị trí đặt luôn để ở nửa phía trên của chữ.

Sử dụng cho Tiêu đề phụ

Khoảng cách giữa mũi tên và tiêu đề phụ
bằng 1 ô vuông tỉ lệ 1:1.
• Chiều cao mũi tên bằng ½ của tiêu đề
phụ và vị trí đặt luôn để ở nửa phía trên
của chữ. Không dùng mũi tên xanh dương
cho tiêu đề chính.

•
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng Mũi tên

Sử dụng cho mục đích trích dẫn hoặc trang trí.

Trường hợp sử dụng

• Khoảng cách giữa mũi tên và tiêu đề chính bằng 1 ô vuông tỉ lệ 1:1.
• Biểu tượng mũi tên đi góc chéo theo hai hướng và căn chỉnh đều theo mỗi cụm chữ.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng Nút nhấn

Sử dụng Hệ thống màu chính

Xem ngay

Trường hợp sử dụng

•

Xem ngay

Sử dụng Hệ thống màu phụ và trung lập

Xem ngay

Xem ngay

Xem ngay

Xem ngay

Luôn sử dụng các màu thương hiệu để làm biểu tượng nút bấm CTA.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Họa tiết Sáng tạo

Có 2 họa tiết sáng tạo tượng trưng cho tính năng Nhanh Chóng và Tiện Lợi của ZaloPay.
Họa tiết được sử dụng để tạo nên các nền hình ảnh đa dạng.

Trường hợp sử dụng

2 họa tiết sáng tạo.

Kết hợp khéo léo họa tiết
sáng tạo trên các nền màu.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng thương hiệu

Khi đặt logo ZaloPay ở phía trên, luôn đặt ở góc trái của các thiết kế.

Trường hợp sử dụng

Ví dụ: Sử dụng logo trắng trên
nền xanh dương/xanh lá với Khung Z.

Ví dụ: Sử dụng logo trắng trên
nền họa tiết và khung Z.

Ví dụ: Sử dụng logo màu chuẩn trên
nền hình với khung Z.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng thương hiệu

Khi đặt logo ZaloPay ở dưới, luôn đặt LOGO PHIÊN BẢN DỌC màu chuẩn trong khung xéo trắng
ở góc phải phía dưới của các thiết kế.

Trường hợp sử dụng

Ví dụ: Sử dụng trên
nền xanh dương/xanh lá với Khung Z.

Ví dụ: Sử dụng trên
nền họa tiết và Khung Z.

Ví dụ: Sử dụng trên
nền hình với Khung Z.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng thương hiệu

Với các hình ảnh khuyến mãi, Logo ZaloPay và các biểu tượng chức năng luôn được đặt trong
khung xéo trắng góc phải. Logo các đối tác được đặt trong hộp trắng ở góc trái.
Square Banner (1:1)

Trường hợp sử dụng

Sử dụng logo màu chuẩn/ký hiệu chức năng của app
trên khung xéo trắng.
Ví dụ: Trong trường hợp nền xanh dương/xanh lá.

Luôn đặt logo của đối tác ở phía dưới góc trái.
Ví dụ: Trong trường hợp sử dụng nền họa tiết/nền ảnh thiết kế.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng thương hiệu

Với các hình ảnh khuyến mãi, logo ZaloPay và
các biểu tượng chức năng luôn được đặt trong
khung xéo trắng góc phải.
Logo các đối tác được đặt trong hộp trắng ở
góc trái.
Slider Banner (2:1)

Trường hợp sử dụng

Sử dụng logo màu chuẩn/ký hiệu chức năng của app
trên khung xéo trắng.

Luôn đặt logo của đối tác ở phía dưới góc trái.
Ví dụ: Trong trường hợp sử dụng nền họa tiết/nền ảnh thiết kế.

Ví dụ: Trong trường hợp nền xanh dương/xanh lá.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng thương hiệu

Đối với các thiết kế sử dụng logo của cả ZaloPay và các đối tác:
• Luôn đặt logo ZaloPay ở phía dưới góc phải trong khung xéo trắng.
• Luôn đặt logo của đối tác phía dưới góc trái.

Trường hợp sử dụng

Ví dụ: Nền có họa tiết khung Z với ký hiệu của app hoặc logo ZaloPay, đi cùng logo của đối tác.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Trường hợp sử dụng

Biểu tượng thương hiệu

Bộ biểu tượng ứng dụng cho riêng các tính năng trên app như: Chuyển Tiền, Trả Hóa Đơn, Nạp Điện Thoại...
Luôn đặt góc trái bên dưới, sử dụng cho các bài đăng trên kênh FanPage hoặc các thiết kế phù hợp.
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4 Hình ảnh chủ đạo

Biểu tượng thương hiệu

Không được sử dụng biểu tượng tính năng độc lập
và phải luôn đi kèm logo ZaloPay phía góc phải trong khung xéo trắng.

Trường hợp sử dụng

• Bộ biểu tượng ứng dụng cho riêng các tính năng trên app như: Chuyển Tiền, Trả Hoá Đơn, Nạp Điện Thoại,..
• Luôn đặt góc trái bên dưới, sử dụng cho các bài đăng trên kênh FanPage hoặc các thiết kế phù hợp.
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5 Nhân vật đại diện

Toro Mascot

• Nhân vật đại diện Toro có hình dáng dễ thương, là người bạn đồng hành
thân thiện, luôn giúp đỡ mọi người.
• Toro có hình dáng đầu to, chân ngắn, tay tròn, mắt không có chân mày.
Tỉ lệ đầu chiếm 2/3 so với tổng thể của Toro.

Trường hợp sử dụng

Nên

Không nên

Khi lật nhân vật Toro, cần đảm bảo luôn
hiển thị đúng chiều chữ ‘Z’ của Toro.

Không được lật ngược chiều chữ ‘Z’
của Toro.
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5 Nhân vật đại diện

Toro Mascot

Góc nghiêng 3/4

Góc chính diện

Cảm xúc

Khác
(với doodle, bling, text…)
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5 Nhân vật đại diện

Toro Mascot

Thân

Tay

Chân

35

5 Nhân vật đại diện

Trường hợp sử dụng

Toro Mascot

•

Sử dụng các asset để tạo nên các hình dáng nhân vật Toro theo mục đích khác nhau.
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ỨNG DỤNG
BỘ NHẬN DIỆN

1. Banner Template
2. Social Facebook
3. Social TikTok
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1

Online

Banner Template

QUY ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TRÊN BANNER
6 yếu tố

1. Tiêu đề
Phông chữ: SVN-Days
Kích thước chữ: 36 pt – 48 pt

4. Khung Z

2. Nội dung chính
Phông chữ: SVN-Gotham (Black)
Nội dung/Giá trị khuyến mãi: “80k”
Kích thước chữ: 120 pt – 132 pt

5. Hoạ tiết nền

Tiêu đề phụ: “Hoàn ngay, lên đến…”
Kích thước chữ: 24 pt – 36 pt

3. Nút bấm CTA

Nội dung: “Xem ngay”, “Chuyển ngay”…
Kích thước chữ: 24 pt – 36 pt

6. Logo ZaloPay/
Biểu tượng
chức năng
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1

Online

Banner Template Demo
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2

Online

Social Facebook

QUY ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TRÊN BANNER
6 yếu tố

1. Tiêu đề
Phông chữ: SVN-Days
Kích thước chữ: 36 pt – 48 pt

4. Khung Z

2. Nội dung chính
Phông chữ: SVN-Gotham (Black)
Nội dung/Giá trị khuyến mãi: “80k”
Kích thước chữ: 120 pt – 132 pt
Tiêu đề phụ: “Hoàn ngay, lên đến…”
Kích thước chữ: 24 pt – 36 pt

5. Hoạ tiết nền

3. Nút bấm CTA

Nội dung: “Mua ngay”, “Chuyển ngay”…
Kích thước chữ: 24 pt – 36 pt

6. Logo ZaloPay/
Logo Đối Tác
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2

Online

Social Facebook Demo
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3

Online

Social Tiktok
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THANK YOU
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