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CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ BAO BÌ – NHÃN 
MÁC ĐỂ XUẤT KHẨU: 

Kết hợp đặc điểm địa lý và sản phẩm nông 
nghiệp với các quy định và xu hướng toàn cầu

trong thiết kế

16/07/2020



 Thành lập năm 1989, là công ty thiết kế đa

phương diện, trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. 

 Dịch vụ: Phát triển thương hiệu (Sản phẩm, 

đặc sản nông nghiệp và biển, thương hiệu

thành phố, cơ quan công, du lịch, chính sách

quốc gia), thiết kế nhân vật, không gian cộng

đồng cho cơ quan có liên quan, thiết kế video. 

 Thiết kế linh vật cho Thế vân hội mùa đông

2018 tại Hàn Quốc.

 Có hơn 100 nhân sự/ Doanh thu hàng năm: 

13 tỉ won

Chủ tịch công ty tại Hàn
Quốc:

Mr. Hee Gon Lee

 Chuyên ngành kinh tế
 Tốt nghiệp khoa quản trị kinh

doanh

 Thạc sĩ Nội dung truyền
thông

 Nhà sáng lập kiêm Phó Chủ
tịch cao cấp Hiệp hội Nhân
vật Quốc gia tại Hàn Quốc

Diễn giả: 
Bà. Eugene Choi

 Tiến sĩ ngành văn hóa & 
nghệ thuật
 Thạc sĩ đồ họa máy tính

 Nghiên cứu sinh trường
Đại học Tokyo: Sáng tạo nội
dung văn hóa

 Đại diện Công ty Mass 
C&G tại Hà Nội, Việt Nam

 Công ty thiết kế - đối tác
đại diện của Trung tâm
Thiết kế Việt Nam - Hàn
Quốc, Bộ Công Thương Việt
Nam.



03 tính năng
của bao bì Đóng gói, 

bảo quản
sản phẩm

Tiện lợi
trong lưu

thông
hàng hóa

Quảng bá, 
xúc tiến

bán hàng



Bao bì vừa là
túi đựng, 
quảng bá sản
phẩm sao
cho đẹp mắt, 
vừa giúp tăng
doanh số



10 xu
hướng thiết
kế bao bì:
Hàng nông
sản và tiêu
dùng

 1. Minimalist packaging design (Thiết kế bao bì tối giản)

 2. Thiết kế bao bì bền vững: sử dụng các chất liệu tái chế - bảo
vệ môi trường

 3. Sử dụng tông màu trung tính, màu pastel, kết hợp với hoa
văn

 4. Đồ họa bao bì trông vui nhộn & khác biệt: Thiết kế nhân vật

 5. Màu sắc đen & trắng

 6. Bao bì trong suốt

 7. Thiết kế bao bì thân thiện với môi trường

 8. Vintage packaging design: Thiết kế theo phong cách cổ điển

 9. Sử dụng gradients (chuyển phối màu) trong thiết kế bao bì

 10. Thiết kế bao bì thủ công



Ví dụ 1: Xu 
hướng thiết
kế
Bao bì sử
dụng màu
đen trắng & 
bao bì sử
dụng vật liệu
tái chế



Ví dụ 2: Xu 
hướng thiết
kế
Bao bì có
thiết kế thân
thiện với môi
trường & bao
bì thủ công



Mass C&G: Ví dụ về gói thiết kế
bao bì & thương hiệu khoai lang
– đặc sản thành phố Yeoju



Nghiên cứu & 
phân tích
những đặc
thù của địa
phương -> 
tìm ra giá trị
đặc trưng



Nghiên cứu
các thương
hiệu cạnh
tranh trên thị
trường



Khảo sát màu
sắc thiết kế
của các
thương hiệu
cạnh tranh đó



Tìm ra nhược
điểm trong các
hình ảnh sản
phẩm của đối
thủ, đề xuất
biện pháp phân
biệt với sản
phẩm doanh
nghiệp



Tìm ra giá trị
cốt lõi của
khoai lang
Yeoju



Tìm kiếm
những hình
ảnh gợi đến
giá trị cốt lõi
của sản phẩm



Đưa ra
concept thiết
kế cho khoai
lang Yeoju



Hướng dẫn đặt
tên thương
hiệu khoai lang
Yeoju



Lựa chọn đặt
tên thương
hiệu dự bị



Đềxuấtcác
phươngánđặt
tên thươnghiệu
khácnhau



Lựa chọn 3 
tên thương
hiệu ưng ý 
nhất



Chọn tông
màu phù hợp
với concept 
YOUNG & 
FRESH



Chọn hình
dạng thương
hiệu phù hợp
với concept 
YOUNG & 
FRESH



Chọn font chữ
phù hợp với
concept 
YOUNG & 
FRESH



Phát triển thiết
kế theo các
kết quả khảo
sát

































Lựa chọn thiết
kế và tên
thương hiệu
cuối cùng



Phát triển thiết
kế bao bì



























Đưa ra các
phương án
thiết kế cho
bao bì mềm



Đưa ra các
phương án
thiết kế bao bì
dạng hộp



Đưa ra bộ
hướng dẫn
thiết kế bao bì
cho tên
thương hiệu
được lựa
chọn













Dự án thiết
kế MASS 
C&G đang
tiến hành 1

Cà phê Arabica tỉnh Sơn La

Thiết kế thương hiệu + Bao bì

Cà phê chồn Đà Nẵng

Thiết kế thương hiệu + Bao bì
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Dự án thiết
kế MASS 
C&G đang
tiến hành 2

Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt

Nam(VIRI): Thiết kế ứng dụng mẫu họa tiết dân tộc Việt

Nam trên bao bì + nhân vật + mẫu thổ cẩm
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Chỉ dẫn địa lý Việt Nam: 

Thương hiệu + Bao bì + Thiết kế nhân vật + Thiết
kế ứng dụng + Tổ chức hội thảo đào tạo

Dự án thiết
kế MASS 
C&G đang
tiến hành 3



MASS C&G

Đề xuất chi phí 
thiết kế ưu đãi 
dành cho các 
doanh nghiệp 
SME

* Chi phí thiết kế từ mức A – mức C sẽ được quyết định bằng cách 

tham khảo ý kiến với INTEC/ VIETRADE dựa trên doanh thu hàng 

năm của doanh nghiệp. 

Phương án 1.

• Dịch vụ thiết kế: Đặt tên thương

hiệu/ thiết kế logo/ slogan

Mức A: 5000 USD/ gói dịch vụ

Mức B: 3500 USD/ gói dịch vụ

Mức C: 2000 USD/ gói dịch vụ

Phương án 2.

• Miễn phí dịch vụ thiết kế: Đặt

tên thương hiệu/ thiết kế logo/ 

slogan

Sau này doanh nghiệp trả phí thiết

kế tương ứng 3% doanh thu bán lẻ, 

hoặc

5% doanh thu bán buôn trong 1 

năm. 

• Dịch vụ thiết kế bao bì nhãn mác:

500 USD/ gói thiết kế (Đồng áp dụng với các mức A-B-C)

• Chúng tôi hỗ trợ tư vấn thiết kế bao bì - nhãn mác miễn phí.



Câu hỏi
thảo luận

+ Q&A

 Câu hỏi 1. Theo doanh nghiệp, dịch vụ thiết kế nào là cần
thiết đối với công ty xuất khẩu nông sản (hoa quả)?

- Chỉ dẫn địa lý (GI): Thể hiện nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, 
nhãn chứng nhận thực phẩm hữu cơ. 

 Câu hỏi 2. Dựa trên những chia sẻ về thiết kế bao bì của
chúng tôi, quý doanh nghiệp có ý kiến bổ sung nào không?

- Chất liệu thân thiện với môi trường, tái chế, đóng gói tối thiểu, 
giảm sử dụng nhựa.



Thank you
&Contact 
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MASS C&G _ VKDC: Số 17, Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Eugene Choi: eugenecoolkr@naver.com (0327-285-022)

Nguyen Thi Hanh: hanh.vkdc@gmail.com (0335-541-035)


