
Project: Education to minimize the use of plastics and chemicals in Vietnam

Training 
Organic farming, certification and trade

Lecture: Art design and branding for agriculture products
Lecturer: KTS TrầnCôngDanh

Date 22 August 2021
New training project: Training of Organic Farming, Certification, and Trade –

Mekong Organics

https://mekongorganics.com/new-training-project-training-of-organic-farming-certification-and-trade/


TRẦN CÔNG DANH

“Tôi yêu hệ sinh thái tự nhiên nói 

chung và nông nghiệp ở VN nói riêng. 

Đam mê này đã đi cùng tôi từ 19 tuổi 

khi lựa chọn nghề (thiết kế), đồ án khi 

đó & các thương hiệu mà tôi gầy 

dựng, cho tới việc chia sẻ với các bạn 

sinh viên tại các trường đại học thiết 

kế cũng cùng đam mê này.”

Name: Tran Cong Danh
DOB: 

Relationship: Single
Nationality: Viet Nam
Language: Vietnamese, English

HOBBIES

danhtranrd@gmail.com

+ 84 903191217

facebook.com/trancd

FOUNDER & OWNER
2007 - present: Founder & Managing Director of RD (Creative Design Studio).

2014 - present: Founder & Managing Director of Cò Deli (lunch boxes & specialties delivery).

2017 - 2020: Owner & Managing Director of Com Mam Ba Le restaurant in Tien Giang Province.

2020 - present: Owner 5-homestay in Vung Tau City.

2020 - present: Owner 8-farmstay-cafe in Thu Dau Mot City - Binh Duong Province.
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Brand Informations

Brand Philosophy

Vision - Mission

Target Customers

Personality

Business model

Product Informations

Functional Benefits

Emotional Benefits

Self-Expression

Competitors

Distribution Channel

Communication Channel 

Message

Project Information

Location & Budget

Interior Survey & Photograph Space

Architecture Documents

Schedule Confirmation

Graphic Design Final Artwork Files

PNG, JPEG Files (used for Microsoft Software,
Website & Presentation)

AI, EPS, PDF files (used for printing)

Interior Design Final Artwork Files

Interior Installation Specifications

Materials/ Product Sourcing & Selection

Environment Specifications

Manufactures Suppervision
 

Contact us:

Mr. Danh   09 03 1 9 1 2 1 7  

Email:     danhtranrd@gmail.com

graphic design
art direction

graphic & 
interior concept

interior design
art direction

graphic design
detail design

Environment
Testing

Application

Design’s
Principles

Character

Behavioral
Psychology

Environment

Budget &
Schedule

Fill & Stroke

Colours

Typefaces

Symbols &
Imagery

Shape &
Layouts

interior design
detail design

Ambient

Floor plans
Development

Elevations

Collaboration

Technology

Floor Plans

Define the Outline

Budget & Schedule

Schematic Design

Traffic

Function Solution

Review Revision
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xây dựng thương hiệu được ví như
"nhào nặn" nên một con người với

tính cách
sứ mệnh
tầm nhìn

có chủ đích

hệ thống nhận diện thương hiệu được
ví như bộ mặt của người và chúng
 phải phù hợp với 3 yếu tố kể trên.



  

ý tưởng
thiết kế



  

ý tưởng
thiết kế

sản phẩm
thiết kế



các thuật 
ngữ logo 

trong lĩnh 
vực bán lẻ



  wordmark
“wordmark” là dấu hiệu nhận biết của thương hiệu 

dưới dạng chữ (font), bao gồm kiểu chữ, màu sắc, 

khoảng cách và bố cục tổng thể. Toàn bộ thiết kế được 

gói gọn trong xử lý sắc thái của các ký tự mà không có 

biểu tượng hoặc đồ họa bổ sung. Một số dấu ấn đồ hoạ 

cũng có thể đi kèm nhằm gia tăng sự đặc trưng nhưng 

ko phải là yếu tố chính.

Lợi ích của một wordmark là thể hiện tên gọi đầy đủ 

của công ty hoặc tổ chức nhằm ghi nhớ tên thương 

hiệu. Wordmark đặc biệt quan trọng đối với các doanh 

nghiệp mới thành lập, chưa xây dựng được một lượng 

lớn người theo dõi. Sử dụng wordmark làm logo chính 

có thể khó khăn nếu tên doanh nghiệp có ký tự dài 

hoặc khó phát âm, khó nhớ. 



  BRANDmark
“Brandmark” là  biểu tượng đại diện cho thương hiệu 

mà không có tên đi kèm. Đây là cách làm logo lâu đời 

nhất, bắt nguồn từ chế tác tiểu thủ công nghiệp xưa 

các hãng sản xuất đánh dấu sản phẩm của mình để 

tránh nhầm lẫn trên thị trường.  Các công ty dễ nhận 

biết nhất trên thế giới cũng sử dụng brandmark vì họ 

nổi tiếng đến mức chỉ cần nhìn biểu tượng là đủ. 

“Brandmark” hữu ích cho truyền thông, giảm bớt sự 

xuất hiện của tên thương hiệu, điều này làm cho cửa 

hàng bán lẻ trở nên tinh tế hơn. Giá trị cảm xúc được 

tính vào giá thành sản phẩm thì trong đó việc sử dụng 

“brandmark” với hàng loạt sự phóng tác đồ hoạ sẽ 

giúp cho thương hiệu đạt được mục đích này.



  lettermark
“Lettermark” là thiết kế của tên viết tắt thương hiệu. 

Phương pháp này được dùng khá phổ biến và cũng rất 

hiệu quả đối với tên thương hiệu dài, có nhiều từ kết 

hợp gây khó nhớ, khó đọc, khó nhận biết.

Khi kết hợp các chữ cái với nhau, người thiết kế logo sẽ 

lồng ghép các biểu trưng cho sản phẩm, triết lý kinh 

doanh hay yếu tố nào đó của thương hiệu nhằm tạo 

nên nét độc đáo, đặc trưng của thương hiệu. 



  LOCKUP LOGO
“Lockup” logo là  sự tổng hợp của brandmark + 

wordmark hay lettermark + wordmark trong 1 hình 

dạng như tròn, vuông, bầu dục, chữ nhật hay bất kỳ 

hình dạng đặc trưng nào đó. Lockup có thể đính kèm 

slogan, diễn giải lĩnh vực hoạt động hoặc sản phẩm 

kinh doanh của thương hiệu hoặc năm thành lập.

Lý do ra đời của lockup logo là do 1 số diện tích hoặc 

không gian cho sự xuất hiện của logo cần phải hoàn 

chỉnh cả biểu tượng và tên thương hiệu. Tuỳ vào mức 

độ nổi tiếng của logo mà về sau thương hiệu chỉ cần 

brandmark cũng đủ gây chú ý. Hoặc một số thương 

hiệu chỉ cần wordmark hoặc lettermark mà ko cần 

lockup.

Trong các hình dạng lockup thì hình tròn thường gây 

chú ý cao nhất do đồng dạn với nhãn cầu của mắt. 



  

PHÂN BIỆT CONCEPT & CÁCH DIỄN ĐẠT



  

6. Tránh các 

    rà.

PHÂN BIỆT CONCEPT & CÁCH DIỄN ĐẠT







LOGO BROCHURE 
COLLATERALS
PACKAGING DESIGN

  

THANK FOR YOUR ATTENTION

Mr.Danh - 0903 191217

danhtranrd@gmail.com











toöôi treû & ngoït ngaø

2008



2020



bán cảm xúc (tinh thần) có giá trị gấp 
nhiều lần so với vật chất vốn có 

câu chuyện
trải nghiệm

&
duy trì

trải nghiệm







CHỢ 
ẨM THỰC
CONCEPT

lively
green

unique

relationship

hot
wet

 complicated thinking

colourful

Vietnamese
culture

energetic
charming

motobike

home-made 
traditional 

dirty

messy

friendly



RỪNG 
ẨM THỰC 
CONCEPT



Bắc Kim Thang - bài đồng dao Nam Bộ, và cũng là công cụ gồm 3 thanh tre dựng hình kim tự tháp, 

thường cắm ở ruộng cho dây leo bám vào. Nếu không có 3 thanh tre này thì cây sẽ bò dưới đất và bị 

các cây lớn hơn che phủ, ko tiếp xúc được ánh nắng.  Tên thương hiệu Bắc Kim Thang tượng trưng 

mô hình kinh doanh nhiều bên kết hợp. Mục đích của chúng tôi nhằm đa dạng hơn sản phẩm du 

lịch địa phương trên nền tảng ẩm thực - môi trường - văn hoá - nông nghiệp: vốn là thế mạnh của 

du lịch cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng. 

+ TRẠM DỪNG CHÂN (ĂN UỐNG - MUA SẮM ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG)

+ THAM QUAN TRẢI NGHIỆM NÔNG NGHIỆP THUẬN TỰ NHIÊN

+  NGHĨ NGƠI THƯ GIÃN - NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP. 





Khu vực ăn uống rộng thoáng với
diện tích trên  2000 m2  & hơn 500 chỗ 
ngồi.
Large fresh air dining area 
with more than 500 seats 



Nhà hàng 
Cơm Mâm 
Ba Lẹ
ẩm thực 
Tây Nam Bộ 
từ những
đầu bếp tại 
địa phương.

Cơm Mâm 
Ba Lẹ - 
Mekong 
Delta
Gastronomy 
from local 
chefs

nhà hàng 
Cơm Mâm 
Ba Lẹ - 
ẩm thực
 ĐBSCL do 
những đầu 
bếp lâu năm 
dịa phương
đảm trách.
Cơm Mâm Ba 
Lẹ - Mekong 
Delta 
Gastronomy
served by
local chefs 



Cafe Việt pha bằng máy kiểu 
Ý kết hợp các thức uống trái 
cây địa phương đặc sắc.

Fresh ground coffee by
Italian coffee maker &
fresh juices



nhiêu uu đai 
nhân ky niêm

` ,
,

˜

•





nhà vệ sinh lớn,
thoáng mát sạch sẽ
large - green &
clean toilet



Bãi đậu xe lớn: 
2 khu tách biệt: 
xe 4 chỗ (khách vãng lai)
xe 50 chỗ (tour đoàn)

2 parking areas: 
normal guest’s cars area 
& tourist bus area



Thực đơn khách lẻ
Common Menu



Phòng hội thảo  với
sức chứa hơn 300 người.

Seminar (or work shop) 
room is available for 300 
guests



BUYING PLANT GROWING BAG: AN 
AMOUNT OF 10.000 VND WILL BE 
DIRECTLY DEPOSITED INTO THE 

“POOR CHILDREN FUND” 

SHARING FROM YOUR OWN
EXPERIENCES ABOUT YOUR BENEFITS 
WHEN BEING GONE TO SCHOOL AND 
YOUR DISADVANTAGES WHEN BEING 

NOT GONE TO SCHOOL

SUPPORT FARMERS



Tổng diện tích BKT hơn 9 ha. 
Trong đó 8 ha dùng cho mục đích nông

nghiệp giải trí - khoa học & giáo dục



Selected Food & Beverage



READY
TO EAT





SAIGON TRADE CENTER - 37 TON DUC THANG DIST.1, HCMC GREEN POWER - 35 TON DUC THANG DIST.1, HCMC



READY
TO COOK







pho

roll 

PHH
USA
CORE

PRODUCT

US culture

lively
green

unique

relationship

hot
wet

 complicated thinking

colourful

precision

clean & clear 

bright

simple thinking

hi-tech

diverse 
nutrition

cold

global 

creation

Vietnamese
culture

clean & clear
health
hi-tech
tradition

convenience 
professional

colorful & green
warm & lively

energetic
charming

motobike

home-made 
traditional 

professional

health

probiotic push
more products
with less sugar

organic growth
for clear label

processing the
natural way

modernizin
the supply chai

fast food refresh
year of the worker

tropical asian

less is more

managing food waste

small players,
big ideas

the ÒflexitarianÓ
effect

global
food trends 

2020

Taste

Health

Transparency

Convenience
and speed

Plant-based
diet

From local
to global

Longevity

Tradition

Sustainability



PHH

USA

EXISTING 

AND TARGET 

CUSTOMERS

  Google is engaging with the City to purchase         
property surrounding   Diridon Station, with the          
intention of establishing an        innovative,  vibrant 
employment district of  up to 8 million square feet.

   The electrification of Caltrain, extension of BART 
and advent of High Speed Rail services will make San 
Jose the  Bay Area’s major transit hub, focus of tran-
sit-oriented job growth (read Diridon Station Area 
Plan).

  San Jose State University anchors Downtown with  
  30,000 students, providing a steady stream of new  
  recruits and interns

  10,000 new science and engineering grads 
   annually from local universities.

   38% of San Jose residents have bachelor’s degrees 
   or higher, making San Jose one of the most highly  
   educated communities in the nation

  More MBA jobs per capita than any other city in the   
  U.S.

  Downtown has 2,000+ new housing units

  San Jose is the nation’s top patent-producing city,  
  with one of every eight patents originating here
 

our target CUSTOMERS
Group 1. Safety and convenient   2.  F&B socializers   3. Pride & Tours Co  
Percentage of 
total customers 

50%  30%  20%  

Needs    
Needs of 
products 

- Hygiene 
- Quick services  
- Assortment
- Convenient locatio n 

- Quality of food s 
- Origin of food s 
- Excellent ambien t 
- Assortment  
- Variety of added value s 
 

- Hang out  
- Excellent

ambient 
   

    
- Excellent services  
- Good location  

Feelings Self assurrance - Smart 
- Sociable  

- Pride 
- Smart 
- Sociable  

Characteristic s - Males and females (Students,
Technology Staffs)  

 

- 18 -45 years olds 
- From white collars or business 
owners  (  do not have m uch time 
for eating) 
 

- Females ( 60%)+males(40%)   
- 25-50 years olds 
- Kinds of custome rs : 
+ Tourists
+ Vietnamese  
+ People working in 
environment of art and 
communicatio n 

-F emales and 
males 

- 30 -5 0 years olds 
- Kinds of 
customers: super 
stars, Vietnames e
Tourists, 
Professionals… ..  

Coming times  -  Breakfasts (30%)  
- Lunches (70%) 

- Dinners  -
-
 Whole day
Morning (tour co. )

 

Promoted 
foods 

- Pho,  
- Rolls, Rice Noodle with Vegs  
- Drinks ( especially coffee to go ) 
 

- Special foods  
- Vietnamese Desserts  
 

 

Promoted 
services  

- Quick services  
- Services -to-go 

- Added values for food s 
- Indoor “Wow” services  

 

 STRONGLY FOCUS   STRONGLY FOCUS   NOT FOCUS  
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USA

FLOOR

PLAN 

&

FUNCTION

entrance leave
umbrella

follow
the line

map

take 
a tray & 
dishes

pick up
rolls

pick up
dessert

pick up
drink

pick up
roll’s 

sauces

order
main

cource
(phở,

broken 
rice, rice 
noodle)

receiving
main

cource
&

add
sauces

enjoy
the

meal

 sauces
station

for 
added

leave 
tray here

take 
umbrella

back
at section 

2 & exit



PHO HAI HUM - SAN JOSE - USA-  2020



EXPLORE VIETNAM'S AGRICULTURE & CUISINE



QUAN BUI KITCHEN  PROJECT > OUR FLOOR PLAN 

TRẦN CÔNG DANH
General
Director
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HYPERMARKET LAYOUT DESIGN
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TRẦN CÔNG DANH

Project
Director

158/5 NguyenCongTru st, dist.1, HCMC
(84 8) 2216 4711  -  www.rdvn.vn

COPYRIGHT BY
MINH CONG DANH CO. LTD

KTS LEPHAT

ESTELLA HEIGHTS

QUAN BUI KITCHEN

KTS LE PHAT

2800 1825 4075 1400 8100 700

18900

36
8

14
00

45
31

16
19

14
66

12
94

1

22
9

33
28

tại





















Tran Cong Danh  

0903191217 

danhtranrd@gmail.com
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T H A N K   F O R   YO U R   AT T E N T I O N




