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About

Giới thiệu bản thân
Con đường đến với thiết kế
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng phần mềm



Giới thiệu bản thân

NGUYỄN THỊ TÚ LY
11.04.1989
Điện thoại: 0931.505.585
Skype: nguyentuly
Email: nguyentrantuly@gmail.com
Website: www.behance.net/Tieuli
Đc: 59 Cộng Hoà, F4, Q. Tân Bình. 



CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THIẾT KẾ 
Tốt nghiệp chuyên nghành hệ thống thông tin (CNTT), công việc chính 
hiện tại là 1 coder nhưng tôi rất thích vẽ tranh, vẽ tranh như 1 niềm vui của 
tôi, đến 1 ngày tôi muốn theo đuổi nghành thiết kế và coi nó là công việc 
chính và niềm đam mê của mình, tôi đã đăng kí theo học 1 khoá tại trường 
Kent, tôi đang học và phát triển niềm  đam mê hằng ngày.

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
Bộ nhận diện thương hiệu
Logo
Poster
Catoloque - brochure
Banner - lịch - card - thiệp

KỸ NĂNG PHÂN MỀM
Photoshop
Illutrator
Indesigner



Lets me be your
 DESIGN
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Study

Mỹ thuật cơ bản
Photoshop
Illustrator
Indesign
Photography





Mỹ 
Thuật
CƠ BẢN







Photoshop





Illustrator







Photographer
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Project

Hệ thống thương hiệu Tasty 
Ý tưởng - ý nghĩa logo
Quy chuẩn logo
Ấn phẩm văn phòng





Giới thiệu thương hiệu      

Mô tả thương hiệu
Trà sữa luôn là thức uống hấp dẫn đối với giới trẻ. 
Một ly trà sữa mát lành xua tan ngày nắng nóng, một ly trà sữa ngọt 
ngào cho những phút giây hẹn hò thêm thi vị, một ly trà sữa đầy màu 
sắc cho những buổi tụ tập bạn bè thêm rôm rả. Đây chính là lí do Tasty 
ra đời, mang đến hương vị thơm ngon và là điểm hẹn lí tưởng cho  tất cả 
mọi người. 

Mục tiêu
Quảng bá thương hiệu trà sữa  Tasty đến với người. Tạo sự khác biệt 
trong hương vị cũng như không gian. 

Mục tiêu
Quảng bá thương hiệu trà sữa  Tasty đến với người. Tạo sự khác biệt 
trong hương vị cũng như không gian. 



Ý tưởng thiết kế
Mục tiêu
Lấy ý tưởng từ những vật dụng quen thuộc như ống hút là ly trà đặc biệt 
là ý nghĩa hương vị trong từ Tasty tạo nên 1 logo thú vị và khác biệt. 



1. Tên thương hiệu: TASTY ( phiên âm tiếng Hàn có nghĩa NGON NGON! )
2. Logo của thương h iệu: Biểu tượng chữ Tasty trang trí đồ hoạ
3. Màu sắc thương hiệu: Xanh da trời, xanh lá, cam, hồng và tím 
4. Tính cách thương hiệu: Trẻ trung, sôi động

Mô tả thương hiệu 



Mô tả thương hiệu
1. Logo và hệ thống màu chuẩn
2. Quy chuẩn logo an toàn
3. Hệ thống màu đơn sắc và phối màu nền
4. Font chữ sử dụng
5. Các yếu tố trang trí đặc trưng
6. Các trường hợp sử dụng sai logo









Font chữ sữ dụng
Font chữ trong logo, cho headline, slogan

UTM AVO UTM Duepuntozero

UTM Pacific Standard

Aa Aa

Aa

Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, con-
sequat vitae, eleifend ac, enim. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, 
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet.



Các yếu tố trang trí



Các trường hợp sử dụng sai logo



Ấn phẩm văn phòng
1. Name card - Danh thiếp
2. Letter head - Giấy viết thư
3. Envelope - Bao thư
4. Folder - Bìa đựng hồ sơ
5. CD box , CD Label - Bìa đĩa, nhãn đ ĩa
6. Name tag - Thẻ nhân viên
7. Đồng phục nhân viên





Name card





Letter head





Envelope





Folder





CD box - CD label





Name tag





Đồng phục



Ấn phẩm Marketing
1. Poster
2. Billboard
3. Standee
4. Menu



Poster





Billboard





Standee





Menu















Quà tặng









Xin chân  thành cảm ơn quí thầy cô 
và các bạn đã lắng nghe, giúp đỡ tôi 
trong quá trình làm đồ án! 










