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Kính gửi:
– Quý Cơ quan, Tổ chức
– Quý Khách hàng, Đối tác

Công ty TNHH Công Nghệ Âm Thanh Số Thiên Vũ xin
chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của Quý
Khách hàng, Quý Đối tác trong suốt thời gian qua. Đó
chính là niềm tin và nền tảng để thúc đẩy Công ty chúng
tôi phát triển mạnh mẽ và vững chắc từ những năm mới
thành lập (năm 2019 cho đến nay).

Với tinh thần học hỏi và luôn sẵn sàng thử sức với
những giá trị lý tưởng, việc thay đổi logo nhằm tạo sự
đổi mới và phát triển lớn mạnh hơn của Thiên Vũ Audio
trong thời gian sắp tới. Ban Giám Đốc quyết định thay
đổi logo Công ty kể từ ngày 21/06/2022.

CHUYỂN ĐỔI LOGO
PHIÊN BẢN CŨ

PHIÊN BẢN MỚI

CHUYỂN ĐỔI

NĂM 2019

NĂM 2022

Biểu tượng chữ V còn
tạo thêm sự liên tưởng
đến loài chim kết hợp

Ý NGHĨA LOGO MỚI
Ý Nghĩa Biểu Tượng

cùng sóng âm thanh
luôn bay xa, bay cao và
mang thế giới âm thanh
đến với mọi người. Loài
chim mang đến những

Logo là sự kết hợp giữa tên

âm thanh tự nhiên trong

thương hiệu với điểm nhấn là ký

sáng cũng như hành

tự V trong tên thương hiệu. Biểu

trình

phát

triển

của

Công Nghệ Âm Thanh
Số Thiên Vũ luôn mang
nghệ thuật âm thanh
hiện thực nhất đến với
mọi người.

tượng ký tự V tượng trưng cho
sự vươn cao và vươn xa.

Biểu tượng chữ V còn tạo sự liên tưởng đến
bàn tay. Thể hiện sự hợp tác lâu dài và phát

triển bền vững với Quý đối tác và Quý khách
hàng.
Biểu tượng chữ V còn thể hiện sự kiểm
định sản phẩm kỹ càng (tương đồng với
dấu check).

Ý NGHĨA LOGO MỚI
Ý Nghĩa Biểu Tượng

Ý Nghĩa Màu Sắc
01

Logo được thiết kế với hai gam màu chủ đạo là

02

Màu đen thể hiện sự táo bạo, mạnh mẽ, can

màu đen và màu cam.

đảm vượt qua thử thách và thử sức vào những
thách thức mới trong ngành. Màu đen còn

khẳng định sự sang trọng, tinh tế và cao cấp
của những sản phẩm, thiết bị âm thanh tại
Thiên Vũ Audio.

03

Màu cam truyền tải đến sự sôi động, sáng tạo
và đầy năng lượng. Đây cũng là màu sắc đại
diện cho sức trẻ của đội ngũ Thiên Vũ Audio
luôn linh hoạt và đổi mới theo thời gian.

LOGO THIÊN VŨ AUDIO CÓ THỂ TÙY BIẾN THEO MÀU SẮC PHÙ HỢP TRÊN CÁC NỀN TẢNG

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN
Thiên Vũ Audio đã hoàn tất các thủ tục đăng ký bản
quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ. Do đó, logo mới sẽ có hiệu
lực pháp lý và được sử dụng trên các phương tiện

truyền tải thông tin của Công ty kể từ ngày 21/06/2022

Như vậy, cả logo cũ và mới đều đã được đăng ký bản
quyền và có thể sử dụng song song trong suốt thời gian
chuyển đổi sang logo mới.

Thiên Vũ Audio tin rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng
hộ của các Cơ quan, Tổ chức cũng như Quý Khách
hàng và Quý Đối tác trong thời gian tới.
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