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THUYẾT MINH BIỂU TƯỢNG DU LỊCH CÔN ĐẢO
Mã: 53988

Tiền đề:
Biểu tượng du lịch mới của Côn Đảo cần thể hiện sự đa dạng phi thường của điều kiện tự
nhiên, vai trò lịch sử sâu sắc, di sản kiến   trúc và văn hóa đặc trưng đã góp phần vào bầu

không khí đặc biệt và sự quyến rũ của huyện đảo.
Ý tưởng thiết kế biểu tượng du lịch này không chỉ là một biểu tượng du lịch đương thuần mà còn
là một bộ nhận diện thương hiệu cho huyện đảo thể hiện được các định hướng phát triển Khu du

lịch quốc gia Côn Đảo.

Ý tưởng biểu tượng du lịch Côn Đảo:
Ý tưởng thiết kế Biểu tượng du lịch (Logo) của Côn Đảo là một khối vuông gồm
16 thành phần (4x4) tượng trưng cho 16 hòn đảo của Côn Đảo. Kết cấu này và các
màu sắc của nó cho phép dễ nhận dạng, dễ nhớ và khơi gợi sự tò mò.
Các màu sắc tươi sáng được lựa chọn để thể hiện được tinh thần vui vẻ, lạc quan
của con người và sự đa dạng của thiên nhiên mà vẫn đảm bảo được chất lượng thể
hiện trên thiết bị điện tử (digital) cũng như việc in ấn trên giấy, vải và nhiều chất
liệu khác (printed).

Hình 1. Logo màu của tác phẩm dự thi và vùng trình bày an toàn
Biểu tượng này bao gồm (1) hệ thống chữ cái tĩnh và (2) hệ thống  hình ảnh tượng
hình.

(1)Hệ thống chữ cái tĩnh CON DAO là cách viết quốc tế (không dấu) để dễ
dàng đọc và nhận dạng bởi du khách quốc tế - phù hợp với định hướng phát
triển khu du lịch - dịch vụ đón nhận khách du lịch quốc tế.

(2) Hệ thống hình ảnh tượng hình để mô tả các yếu tố đặc trưng của huyện đảo
và tất cả các đặc điểm của nó: địa lý, địa hình, thảm thực vật, môi trường tự
nhiên, văn hoá, lịch sử, khí hậu. Các biểu tượng này hiện đại, dễ hiểu và
năng động như đang kể câu chuyện về huyện đảo và môi trường xung quanh
nó.
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Hình 2. Tính tượng hình của các biểu tượng trên logo

-------------

Hình 3. Các cách thể hiện màu sắc linh hoạt (sử dụng theo hướng dẫn)
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Hình 4. Xuất hiện cùng đối tác hoặc nhà tài trợ
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Hình 5. Thể hiện dạng hoa văn
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Một số ứng dụng trên sản phẩm in ấn sử dụng biểu tượng du lịch Côn Đảo

A - Các loại nhận dạng trên biển bảng
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B - Standee quảng cáo và Quầy thông tin xúc tiến
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C - Các thiết bị quảng cáo trong nhà và ngoài trời
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D - Văn phòng phẩm
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E - Áo phông và Áo thể thao chạy bộ
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Hết
Trang này để trắng có chủ đích
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