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CÁCH VIẾT CHỮ ZaloPay TRONG VĂN BẢN

Trong văn bản:

Viết đầy đủ: ZaloPay

Zalo Pay, zalopay, ZALOPAY, zaloPAY, ZALOPay

Trong đó: - Z và P đều viết HOA
                 - Các ký tự liền nhau không có dấu cách

Viết tắt: ZP
Trong đó: - Z và P đều viết HOA
                 - Chỉ có 2 ký tự viết liền nhau

Một số trường hợp viết sai:
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Khi sử dụng logo vui lòng tuân theo những chỉ dẫn sau để đảm bảo hình dáng của logo không bị thay đổi.

Logo chính thức của ZaloPay có 3 dạng: Logo ngang có khẩu ngữ đính kèm, logo ngang không có khẩu ngữ 
đính kèm và logo dọc. Tùy từng trường hợp cụ thể mà sử dụng cho phù hợp

Kích thước chuẩn của Logo ngang có khẩu ngữ là: 85 mm x 37 mm
Kích thước chuẩn của Logo ngang không có khẩu ngữ là: 85 mm x 24 mm
Kích thước chuẩn của Logo dọc là: 44 mm x 45 mm

LOGO CHUẨN

85 mm

37 mm

85 mm

44 mm

45 mm24 mm
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TỈ LỆ LOGO

Thể hiện logo với một tiêu chuẩn nhất định rất quan trọng trong việc tạo ra sự chính xác về cấu trúc
hay một tỉ lệ chuẩn cho thương hiệu ZaloPay. Câu text “Thanh toán trong 2 giây” luôn phải được canh
đều với kích thước logo.
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Logo đứng
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TỈ LỆ LOGO

Thể hiện logo với một tiêu chuẩn nhất định rất quan trọng trong việc tạo ra sự chính xác về cấu trúc
hay một tỉ lệ chuẩn cho thương hiệu ZaloPay. Câu text “Thanh toán trong 2 giây” luôn phải được canh
đều với kích thước logo.

25x
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GIỚI HẠN LOGO

Khi thể hiện logo ZaloPay cần đảm bảo tỉ lệ logo với khoảng cách xung quanh phải bằng khoảng cách 
quy định như bên dưới.

Cần giữ đúng khoảng cách xung quanh để đảm bảo logo được hiển thị rõ ràng, không bị lẫn vào các thành
phần khác.

1x

1x
1x

1x
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GIỚI HẠN KÍCH THƯỚC NHỎ NHẤT CHO LOGO

Để dể dàng nhận biết và đảm bảo tính chính xác của logo ZaloPay trong việc in ấn, kích thước chuẩn của
logo không được phép nhỏ hơn 20 mm (theo chiều cao). Trong các ứng dụng onscreen như web, kích thước
logo không được phép nhỏ hơn 28 px (theo chiều cao).

Đối với logo không sử dụng khẩu ngữ, kích thước logo không được nhỏ hơn 12 mm (theo chiều cao) và trong
các ứng dụng onscreen như web thì logo không được phép nhỏ hơn 34 px (theo chiều cao)

LOGO CÓ SLOGAN LOGO KHÔNG SLOGAN LOGO DỌC

20 mm

56 px

10 mm

28 px

15 mm

42 px
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MÀU CHUẨN LOGO

Màu sắc chuẩn của logo ZaloPay gồm 2 màu xanh dương và xanh lá. Trong trường hợp không thể sử dụng
logo theo màu chuẩn thì có thể dùng màu thay thế để thể hiện logo. Cần đảm bảo rằng logo ZaloPay dùng 
trên một màu nền thích hợp để đảm bảo logo được nhận diện tốt nhất.

Màu sắc chuẩn của câu “Thanh toán trong 2 giây” là màu xanh dương

C 80   M 35   Y 0   K 0
R 20   G 138   B 203 
008fe5

CMYK:
RGB:
HEX:

CMYK:
RGB:
HEX:

C 76   M 0   Y 100   K 0
R 51   G 180   B 74
04be04



Logo ngang Logo đứng
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MÀU NỀN CHUẨN

Trong mọi trường hợp, ưu tiên sử dụng logo màu chuẩn trên nền trắng, hoặc ngược lại logo trắng trên nền
màu xanh dương
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MÀU THAY THẾ

Logo ZaloPay không có màu thay thế, khi sử dụng trên nền đen hoặc các màu nền solid thì có thể dùng 
logo trắng.

Khi in ấn bằng máy in trắng đen thì sử dụng logo đen trên nền trắng hoặc logo trắng trên nền đen

Logo ngang Logo đứng
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CÁC MÀU NỀN KHÁC

Một số màu nền khác khi đặt logo trắng



Icon trên nền xanhIcon trên nền trắng
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SỬ DỤNG LOGO DỌC

Logo dọc được sử dụng chủ yếu trong Icon launcher cho ứng dụng ZaloPay

Icon trên nền màu khác
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FONT CHỮ SỬ DỤNG

Logo ZaloPay được tạo ra dựa trên font chữ VAGRounded LT Bold

Khẩu ngữ sử dụng font SF UI Text Regular

VAGRounded LT 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
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 4 5 6 7 8 9 0 ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] : ” < >

SF UI Text Rgular

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
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 4 5 6 7 8 9 0 ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] : ” < >



Brand Standards + Identity Guideline 16

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG LOGO SAI QUI CÁCH

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

Logo chỉ có một màu xanh dương Chữ Zalo và chữ Pay nằm sát nhau quá Logo chỉ có một màu xanh lá

Slogan nằm sát logo quá Logo mờ quá Chữ Zalo kéo to bằng chữ Pay
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MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG LOGO SAI QUI CÁCH

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

Chữ Pay quá to so với chữ Zalo Slogan màu xanh lá Logo có viền

Logo đứng có Slogan Logo nằm vuông góc với Slogan Logo nằm vuông góc với Slogan
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MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG MÀU NỀN SAI QUI CÁCH

Sử dụng sai màu nền sẽ gây khó khăn trong việc nhận diện logo.
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MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG MÀU NỀN SAI QUI CÁCH

Cách khắc phục: Trên nền màu phức tạp hoặc màu gần giống logo, nên dùng logo màu trắng.

Đổi logo màu thành logo trắng
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MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG MÀU NỀN SAI QUI CÁCH

Cách khắc phục: Nếu logo hoặc slogan bị nhiễu quá thì phải dùng logo màu trên nền trắng hoặc nền trắng
opacity 90%

Nền trắng Nền trắng opacity 90% Nền trắng opacity 90%



THANK YOU


