
Dự án đặt tên và thiết kế thương 
hiệu chăn ga gối đệm cao cấp phục 
vụ việc mở rộng lĩnh vực kinh 
doanh của ABC Group.

www.saokim.com.vn



BỐI CẢNH
Công ty Liên Doanh Quốc Tế ABC là doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải du 
lịch và taxi với thương hiệu ABC. Hơn 9 năm 
hoạt động đã ghi nhận sự phát triển và uy tín 
thương hiệu trong ngành.
Xuất phát từ thành công trong kinh doanh 
vận tải du lịch, khách hàng của chúng tôi thay 
thực chiến lược phát triển đa dạng sang các 
lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng. 



THÁCH THỨC
Sáng tạo thương hiệu cho ngành hàng chăn 
ga gối đệm – lĩnh vực mới – của ABC Group.  
Làm sao để đảm bảo một kiến trúc thương 
hiệu phù hợp cho chiến lược đa dạng hóa 
lĩnh vực kinh doanh của công ty, mặt khác 
vẫn duy trì nét đặc trưng thương hiệu của 
từng sản phẩm riêng biệt.



Ý TƯỞNG:
Giữ nguyên hiện trạng thương 
hiệu ABC Group, phát triển thêm 
thương hiệu con phục vụ ngành 
hàng chăn ga gối đệm. Xây dựng 
bản sắc riêng biệt cho thương 
hiệu chăn ga gối đệm này.

GIẢI PHÁP CỤ THỂ
Đặt tên thương hiệu SPRINGO
Sao Kim thực hiện việc phân tích ngành hàng, xác lập vị thế cạnh tranh của 

thương hiệu mới từ đó sáng tạo tên thương hiệu mới cho ngành hàng chăn ga gối 

đệm của ABC Group. Springo là phương án được lựa chọn.

Springo được gợi cảm hứng từ Sping ( có nghĩa là mùa xuân, suối nước, nghĩa 

khác là cái lò xo, sự đàn hồi). Springo có nguồn gốc từ spring vốn là một từ phổ 

biến trong tiếng Anh và mang nhiều lớp nghĩa.

• Nghĩa phổ biến nhất của spring là mùa xuân. Mùa xuân tượng trưng cho sự khởi 

đầu của lứa đôi và hạnh phúc. Và hạnh phúc lứa đôi chính là một gợi ý hoàn hảo 

cho sản phẩm chăn ga gối đệm.

• Với ý nghĩa là dòng suối mát, thương hiệu Springo đại diện cho sự mềm mại, thư 

giãn và tính chất thiên nhiên. 

• Cũng có thể hiểu sping theo nghĩa là chiếc lò xo, sự đàn hồi. Cách hiểu này gợi 

ý đến một thương hiệu trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Mặt khác, lò xo cũng 

chính là một thành phần của chiếc đệm và sự đàn hồi chính là tính năng của một 

sản phẩm chất lượng.



THIẾT KẾ LOGO
 

Logo Springo được lấy ý tưởng từ đôi chim 
thiên nga đang chụm đầu vào nhau thể hiện 
sự âu yếm và mùa xuân hạnh phúc. 



SLOGAN
Slogan “Cho giấc ngủ ngọt ngào” được lựa chọn cho thương hiệu 
Springo vừa giúp truyền tải được lợi ích chính của sản phẩm vừa 
giúp gắn kết với hình ảnh “tươi trẻ, ngọt ngào” của thương hiệu. 
Slogan không khoa trương, cường điệu mà nhẹ nhàng, sâu lắng 
do đó dễ được tiếp nhận.



CÁC ỨNG DỤNG KHÁC
Hệ thống nhận thương hiệu ứng dụng được thiết kế đồng bộ và 
nhất quán tại mọi điểm tiếp xúc nhằm tăng cường sự nhận biết và 
quảng bá bản sắc thương hiệu của Springo.



BAO BÌ NHÃN MÁC SẢN PHẨM
Bao bì Springo được thiết kế với phương châm đơn giản, ấn 
tượng và tinh tế. Hình ảnh đôi chim thiên nga được nhắc lại trên 
các thiết kế như một dấu hiệu nhận biết quan trọng của thương 
hiệu.
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