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Cẩm nang Hướng dẫn sử dụng logo là một phần tài liệu 
được trích ra từ cuốn Cẩm nang Hướng dẫn sử dụng 
Nhận diện thương hiệu Ngân hàng Xây Dựng.

Trong tài liệu này sẽ chỉ bao gồm những quy định hướng 
dẫn dành cho logo.

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Nhằm đảm bảo tính thống nhất và được sử dụng một cách hiệu quả, chính xác, tài liệu này đưa ra những 
quy định, hướng dẫn cần thiết cho logo Ngân hàng Xây Dựng (Construction Bank). 

Những quy chuẩn về thông số tỉ lệ biểu tượng, tiêu chuẩn nhân tố cấu thành, font chữ, màu sắc, cách sử 
dụng logo được nêu ra trong cuốn cẩm nang này là những tiêu chí mẫu cần được tuân theo nghiêm ngặt khi 
áp dụng trong truyền thông, marketing,...

Ý nghĩa, nội dung mà biểu tượng thương hiệu Ngân hàng Xây dựng truyền tải được coi là kim chỉ nam cho 
nội dung của những hình ảnh thể hiện trong các sản phẩm thiết kế phục vụ việc quảng bá thương hiệu.

Lời mở đầu
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Mục lục



Cẩm nang sử dụng Logo Ngân hàng Xây Dựng 

Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
4

Cấu trúc thuộc tính của thương hiệu Ngân hàng Xây 
Dựng là nền tảng để xây dựng nên Biểu tượng thương 
hiệu Ngân hàng Xây Dựng.

Thương hiệu
Ngân hàng Xây Dựng

Ngân hàng Xây Dựng
Nền tảng

Xây dựng

Ngân hàng bán 
lẻ với phong 
cách làm việc 

mới, trải nghiệm 
dịch vụ mới

Chuẩn quốc tế 
với công nghệ 

hiện đại

Trẻ trung, năng 
động, mới mẻ, 

thân thiện
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Giới thiệu
biểu tượng thương hiệu

Xây dựng
Tương lai
Không ngừng phát triển rộng khắp
Năng động, mới mẻ
Quốc tế
Công nghệ
Hiện đại

“Đoàn kết xây dựng, hướng tới một ngân hàng bán lẻ 
thân thiện, trẻ trung, năng động, hiện đại dựa trên nền 
tảng vững chắc.”

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Nguồn gốc
ý nghĩa của thương hiệu

ĐỒNG TIỀN
HẠNH PHÚC

CHIẾN THẮNG
GIAO LƯU

KÍ TỰ VIẾT TẮT
CONSTRUCTION
BANKCB

LUÂN CHUYỂN
TRƯỜNG TỒN

LÂU DÀI

LIÊN TỤC
PHÁT TRIỂN
KHĂNG KHÍT

PHÁT TRIỂN
ĐI LÊN

TỐC ĐỘ

Nguồn cảm hứng để xây dựng nên logo.

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Logo CB thiết kế với bố cục hiện đại gồm biểu tượng chữ 
“CB”  viết tắt từ tên Ngân hàng Xây Dựng tiếng  Anh 
“Construction Bank” và biểu tượng hình với họa tiết  
cách điệu ô vuông trong đồng tiền cổ.

Sự kết hợp giữa hình ảnh liền mạch của ba mũi tên vươn 
ra các hướng từ một kết cấu cơ bản cân bằng, với màu 
sắc chủ đạo xanh đi cùng điểm nhấn màu cam của mũi 
tên đi lên rạo ra một sự liên tưởng không ngừng vươn 
xa, vươn cao tới những giá trị mới từ những giá trị cốt lõi 
bền vững của Ngân hàng Xây Dựng.

Yếu tố hình tượng một mũi tên màu cam hướng lên trên 
thể hiện mong muốn của một ngân hàng bán lẻ luôn sẵn 
sàng đổi mới với sự trẻ trung, năng động đầy nhiệt huyết  
để mang lại những trải nghiệm dịch vụ mới tốt nhất 
mang đẳng cấp quốc tế cho khách hàng.

Màu xanh tiếp thêm sức mạnh cho sự đoàn kết, kiên trì 
xây dựng lòng tin nơi khách hàng từ đội ngũ nhân sự chu 
đáo, thân thiện.

Ý nghĩa biểu tượng 
thương hiệu

Ý nghĩa chung
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Logo CB thiết kế với bố cục hiện đại gồm biểu tượng chữ 
“CB”  viết tắt từ tên Ngân hàng Xây Dựng tiếng  Anh 
“Construction Bank” và biểu tượng hình với họa tiết  
cách điệu ô vuông trong đồng tiền cổ.

Ý nghĩa biểu tượng 
thương hiệu

Bố cục
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Màu xanh dương mang thông điệp của sự hợp tác, hòa 
bình, vững chắc và tin cậy, sự chuyên nghiệp trong lĩnh 
vực ngành nghề tài chính - ngân hàng, là màu sắc chủ 
đạo trong logo CB.

Với sắc cam chuyển động trên biểu tượng (icon) thông 
điệp màu sắc thể hiện sự năng động, đổi mới mạnh mẽ, 
rực rỡ và tràn đầy năng lượng.

Ý nghĩa biểu tượng 
thương hiệu

Thông điệp màu sắc
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Khối biểu tượng chữ hiện đại, font chữ cách điệu thể 
hiện phong cách Ngân hàng Xây dựng hướng đến – mô 
hình boutique bank.

Biểu tượng hình ảnh cách điệu từ họa tiết ô vuông đồng 
tiền cổ, biến tấu hiện đại, ý nghĩa tượng hình như một 
khung cửa sổ mở ra không gian kết nối giữa CB và 
khách hàng.

Ý nghĩa biểu tượng 
thương hiệu

Thông điệp hình ảnh
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CB – Construction Bank – Ngân hàng Xây Dựng. Thông 
điệp ngôn ngữ thể hiện tên gọi ngân hàng với sứ mệnh 
“Xây Dựng” – Xây dựng niềm tin, xây dựng phong cách 
mới,  xây dựng cuộc sống mỗi ngày …

Ý nghĩa biểu tượng 
thương hiệu

Thông điệp ngôn ngữ
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Logo CB thể hiện:
      CB - Định chế tài chính chuyên nghiệp và năng động 
đồng hành cùng khách hàng. 
      Cùng CB  xây dựng cuộc sống mỗi ngày qua khung 
cửa mở rộng của kết nối, hợp tác và tin cậy.

Ý nghĩa biểu tượng 
thương hiệu

Thông điệp gửi đến
Khách hàng
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Thành phần cấu thành 
biểu tượng

Biểu tượng thương hiệu chính (Logo) được cấu tạo bởi 3 
thành phần:
     Biểu tượng chính (Symbol Mark)
     Phần tên ngân hàng viết tắt (Brand Name)
     Phần tên ngân hàng đầy đủ (Strapline)

Phần tên ngân hàng đầy đủ có thể dùng hoặc không dùng 
trong tùy từng trường hợp cụ thể.

Phần biểu tượng chính là bắt buộc phải có trong mọi 
trường hợp sử dụng logo.

Tên ngân hàng đầy đủ (Strapline)

Tên ngân hàng viết tăt 
(Brandname)

Biểu tượng chính
(Symbol mark)

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Biểu tượng chính là một dải hình 3 mũi tên kết nối liền 
mạch nhưng vẫn mang trong mình tư tưởng cởi mở, trải 
rộng và tiếp tục vươn cao, vươn xa, được hình tượng 
hoá từ hai chữ cái đầu CB trong từ Construction Bank.

Biểu tượng chính
(Symbol mark)

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Hệ thống lưới của Biểu tượng chính được tạo nên bởi 
hình cơ bản cân đối là hình tam giác cân nội tiếp một hình 
vuông với chiều cao và cạnh đáy có độ dài bằng 1 cạnh 
của hình vuông.

Nếu lấy hình vuông là 1 đơn vị diện tích:

Hệ thống lưới chính có tỷ lệ chiều cao 5 đơn vị, chiều 
rộng 4 đơn vị.

Xây dựng hệ thống lưới 
biểu tượng chính

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Biểu tượng chính trên 
tương quan tỷ lệ với lưới

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Hệ thống lưới của Biểu tượng chính được tạo nên bởi 
hình cơ bản cân đối là hình tam giác cân nội tiếp một hình 
vuông với chiều cao và cạnh đáy có độ dài bằng 1 cạnh 
của hình vuông.
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Hai chữ cái C & B có độ cao bằng 3 đơn vị (so với chiều 
cao lưới của biểu tượng chính là 5 đơn vị).

Biểu tượng chính được đặt cao hơn 2 chữ cái CB với độ 
cao là 1 đơn vị.

Tên thương hiệu
(Brand name)

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Hai chữ cái C & B sử dụng những đường vát chéo ở đầu 
mút chữ C và nét giữa chữ B. Đường vát này được tạo ra 
từ mũi tên màu cam trong phần biểu tượng chính.

Hệ thống lưới tạo nên 
chữ cái tên thương hiệu

e

e

e chuẩn

e

e

e

d chuẩn d chuẩn d chuẩn d chuẩn d chuẩn

Ngân hàng Xây Dựng
Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Tiếng Việt.

Tương quan chiều cao của chữ CB là 3 đơn vị hình 
vuông cơ bản, lấy đơn vị tương ứng là 300 points.

Dòng chữ Tên ngân hàng đầy đủ có cỡ chữ là 100 points 
và được đặt thông số Tracking 120 (như hình bên) để 
toàn bộ dòng chữ được gióng thẳng hàng với cận trái và 
cận phải của Biểu tượng chính và Tên viết tắt thương 
hiệu ở trên.

Tên ngân hàng đầy đủ
(Strapline)

Ngân hàng Xây Dựng®

100pt Kí tự Cách, set Tracking = 120

30
0p

t

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Tên ngân hàng đầy đủ
)Strapline)

Construction Bank®

96pt
Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Tiếng Anh.

Tương quan chiều cao của chữ CB là 3 đơn vị hình 
vuông cơ bản, lấy đơn vị tương ứng là 300 points.

Dòng chữ Tên ngân hàng đầy đủ có cỡ chữ là 96 points 
và được đặt thông số Tracking 120 (như hình bên) để 
dòng tên đầy đủ thương hiệu được gióng tỉ lệ cân xứng 
với Biểu tượng chính và Tên viết tắt thương hiệu.
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Logo bản đầy đủ

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Logo đầy đủ gồm 2 phiên bản dùng cho 2 ngôn ngữ 
tương ứng là tiếng Việt (Ngân hàng Xây Dựng) và tiếng 
Anh (Construction Bank).

Việc sử dụng đúng phiên bản ngôn ngữ cần được sự 
đồng ý của Ngân hàng Xây Dựng.

Tiếng Anh

Tiếng Việt
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Logo bản rút gọn

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Logo phiên bản rút gọn là logo phiên bản đầy đủ đã được 
lược bỏ phần Tên đầy đủ thương hiệu.

Phiên bản này chủ yếu sẽ được sử dụng trong trường 
hợp kích cỡ của logo quá nhỏ làm cho phần Tên đầy đủ 
thương hiệu không hiển thị được. Ngoài ra những 
trường hợp sử dụng phiên bản rút gọn này sẽ được thể 
hiện trong cuốn Cẩm nang sử dụng Nhận diện thương 
hiệu Ngân hàng Xây Dựng.
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Font chữ dùng cho
tên ngân hàng

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Lato 2.0

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Font chữ chính được sử dụng cho tên ngân hàng và 
trong các thành phần văn bản là font Lato phiên bản 2.0.

Các quy định, trường hợp sử dụng sẽ được thể hiện 
trong cuốn Cẩm nang sử dụng Nhận diện thương hiệu 
Ngân hàng Xây Dựng.

File font chữ cài đặt được gửi kèm theo trong gói Hệ 
thống file thiết kế.

Font chữ chính
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Font chữ thay thế
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Source Sans Pro

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Trong một số trường hợp văn bản cần phải sử dụng font 
chữ thứ cấp thay thế cho font chữ chính.

Font dùng để thay thế là Source Sans Pro.

File font chữ cài đặt được gửi kèm theo trong gói Hệ 
thống file thiết kế.

Chú ý: Ngoài Lato 2.0 thì không được phép sử dụng bất 
cứ font nào khác cho Tên đầy đủ thương hiệu (là Ngân 
hàng Xây Dựng) trong logo phiên bản đầy đủ.

Font chữ thứ cấp
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Có 2 loại font chữ để sử dụng cho phần văn bản là:
1. Lato 2.0: font chữ chính.
2. Source Sans Pro: font chữ thứ cấp. Là font chữ phụ 
dùng để thay thế cho font chữ chính khi cần ở một số 
trường hợp cụ thể.

Việc sử dụng 2 font cần linh hoạt theo từng trường hợp 
cụ thể. Đây là 2 font chữ hỗ trợ đầy đủ toàn bộ cho cả 
tiếng Anh và tiếng Việt và có những nét tương quan về 
hình thức, kiểu dáng và thích hợp với cả 2 hệ điều hành 
thông dụng là Mac và Windows.

Những ứng dụng cụ thể cho font chữ được thể hiện trên 
các ứng dụng trong cuốn Cẩm nang nhận diện thương 
hiệu Ngân hàng Xây Dựng.

Tóm lại phần font chữ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Lato 2.0
Font chữ chính

Source Sans Pro
Font chữ thứ cấp

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Khoảng cách tối thiểu được dựa trên kích thước 
hình vuông cơ bản của hệ thống lưới xây dựng 
logo.

Khoảng cách này không phụ thuộc vào phiên bản 
logo ngôn ngữ Tiếng Anh hay Việt.

Để đảm bảo về mặt hiển thị, toàn bộ logo cần có 
kích thước tối thiểu không nhỏ hơn 2.5cm (tính cả 
khoảng cách an toàn).

Khoảng cách
an toàn tối thiểu

Ngân hàng Xây Dựng

Minimum: 2.5cm / 75px

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Gồm 2 tông màu xanh nước biển và màu cam phối 
kết hợp với nhau để tạo ra sự cân bằng âm dương, 
hài hoà về tương quan mỹ thuật cũng như bổ sung 
cho nhau về mặt ý nghĩa thương hiệu (đã được giải 
thích ở phần Ý nghĩa logo) trong màu sắc.

Màu sắc chủ đạo

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Các phương án in logo: 
Màu, sắc xám và đơn sắc

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Màu Sắc xám Đơn sắc

Phần quy định logo hiển thị đơn sắc được quy định 
chi tiết ở trang sau.
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Trong một số trường hợp bắt buộc logo chỉ được 
phép hiển thị một màu thì chỉ được dùng những 
màu sau: đen, trắng, xanh (theo trường hợp xanh 
đơn sắc được quy định ở trên). 

Các phương án in logo: 
Đơn sắc trên nền màu

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Logo có  thể được in với 2 màu, màu bệt không 
chuyển màu trên nền trắng.

Ở phiên bản màu này có thể in trên màu xanh chủ 
đạo.

Khuyến cáo hạn chế tối đa in trên nền đen, nếu có, 
có thể in trên nền sắc độ đen 95%, không in lên 
màu đen 100%.

Các phương án in logo:
2 màu trên nền màu

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Đây là trang mô phỏng (minh hoạ) một số trường hợp 
không được phép áp dụng (sử dụng) đối với logo Ngân 
hàng Xây Dựng.

Chỉ được phép sử dụng logo từ file gốc cung cấp.

Tuyệt đối không chỉnh sửa, thay 
thế font chữ Ngân hàng Xây 

Dựng trong logo bằng một font 
nào khác.

Tuyệt đối không thay đổi màu 
sắc không đúng với quy định.

Tuyệt đối không thay đổi kích 
cỡ, hình dạng của logo mà 
không theo tỉ lệ chuẩn.

Tuyệt đối không thay đổi vị trí 
bố cục, cấu trúc của logo.

Các trường hợp KHÔNG 
được phép áp dụng

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.
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Trong trường hợp triển khai logo trên các hình ảnh là 
nền màu, đồ hoạ, tranh, hình chụp thì luôn chú ý:

     Cần đặt logo ở vị trí có nền với chi tiết ảnh, đồ hoạ 
đơn giản nhất có thể và theo quy định về khoảng cách 
an toàn khi sử dụng logo.

     Tránh đặt logo lên nền có chi tiết phức tạp.

     Luôn luôn chọn nền có độ tương phản cao với logo 
để đạt hiệu quả cao nhất cho việc hiển thị rõ ràng logo.

Các trường hợp hay mắc 
phải khi sử dụng

Mọi hình thức sử dụng logo đều phải tuân theo những hướng 
dẫn, quy định trong cuốn cẩm nang này và dưới sự giám sát 
hoặc chấp thuận của Ngân hàng Xây Dựng.

Những màu sắc được chỉ định pantone trong cuốn cẩm nang 
cần được đối chiếu với bảng màu pantone chuẩn, đặc biệt là khi 
được tiến hành sản xuất.

Nền quá phức tạp, nhiều chi tiết. Độ tương phản giữa nền và logo 
không cao về màu sắc.

Đặt ở vị trí không đạt tương 
phản cao với nền và không đảm 

bảo khoảng trống phù hợp.
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