REPUBLISH

CONTRIBUTE & SUPPORT

Republish is a non-profit project,
created by the small team at
Behalf Studio with the intention
to empower and endorse the
design culture of Vietnam.
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Ideas to create the project have been incubated since 2015, however, it has taken
quite some time, and a lot of efforts to actualize Republish to its current state.
We are proud of it, but this is not its entirety, we still have more ambitions yet to
be fulfilled.
If you like the project and its outcomes—the fonts, the designs, the stories—
please consider supporting and contributing to help us make it better, release
more content, and realize further potentials. Here are some of the ways you can
support us:

Help us keep the lights on
Given the non-profit nature of the project, we would greatly appreciate any
help that the community could offer to make the project a bit more sustainable.
Please consider buying us a coffee or purchasing our specimen books as well as
other merchandises (coming soon).

Contribute materials for the project
Republish is a research-based project, which means we are limited to resources
that the team can acquire. Please get in touch with us if you have any
information regarding our existing fonts so that we can improve the quality of
the content. Moreover, we are perpetually on the look out for new, interesting
typographic remnants that have potentials to become digital fonts. Therefore,
please let us know if you have interesting visual findings that you would like to
share with us, it might turn out to be the next Republish typeface.

Spread the words
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We are not a fan of commercial advertising, therefore, we would really appreciate
your help in spreading the words. If you like the work we have done, give us a
shout out on social media (using the hashtag #republishtype), tell your friends,
tell your colleagues, tell everyone.

Use Republish typefaces in your design and share with us
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The typefaces in Republish are open-source, which means they are free to be
used for commercials and personal projects. Feel free to use them on your next
designs. Please remember to credit us whenever & wherever possible and don’t
hesitate to share your designs with us via social media.

Create and/or share your typeface on Republish
We hope that other talents would like to lend us a hand in building this archives
of typefaces; we always welcome typeface submissions that are aligned with
the project’s ideology and approach. Whether you are a type enthusiast who is
working on your first font, or a seasoned designer with a few typefaces under
your sleeves, we are open to new ideas and collaborations from you.

Interested in owning a custom typeface for your business
Finally, as a design studio, we can also offer bespoke type design solution for
agencies, designers and brands. Contact us if you are interested in our service.

Contact us via email:
republish@onbehalfof.studio
or via our Instagram
@republi.sh
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REPUBLISH

ĐÓNG GÓP & HỖ TRỢ

Tái bản (Republish) là một dự
án phi lợi nhuận được tạo ra
bởi đội ngũ nhỏ của Behalf
Studio nhằm cổ động văn hoá
thiết kế chữ của Việt Nam.
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Mặc dù đã được ấp ủ từ năm 2015, mãi đến bây giờ chúng tôi mới có thể phát
hành dự án được. Dù chúng tôi rất tự hào về dự án này, nó vẫn chưa phải là phiên
bản hoàn thiện nhất, vẫn còn nhiều tham vọng chúng tôi đang ấp ủ và mong
được thực hiện trong thời gian sắp tới.
Nếu bạn thích dự án này và các sản phẩm được tạo ra từ các bộ phông chữ, các
thiết kế và các câu chuyện, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp và hỗ
trợ từ các bạn để có thể phát triển dự án tốt hơn, phát hành nhiều nội dung hơn,
và phát huy được nhiều triển vọng trong tương lai hơn. Sau đây là một vài cách
để hỗ trợ chúng tôi:

Hỗ trợ tài chính
Vì đây là một dự án phi lợi nhuận, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu các bạn có
thể giúp đỡ phần nào về mặt tài chính để chúng tôi có thể tiếp tục duy trì dự án
này. Hãy cân nhắc mời chúng tôi một ly cà phê :) hoặc mua các ấn phẩm và sản
phẩm của dự án (sắp ra mắt).

Đóng góp vào tài nguyên của dự án
Republish là một dự án mang tính nghiên cứu, đồng nghĩa với việc chúng tôi luôn
cần có tài nguyên mới. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có thông tin gì về các
bộ chữ của Republish để chúng tôi có thể cập nhật và chia sẻ với các bạn đọc
khác. Chúng tôi cũng luôn tìm kiếm các tàn tích mẫu chữ để phát triển thành các
bộ phông mới, nên nếu các bạn có hình ảnh thú vị nào muốn chia sẻ, hãy liên lạc
với chúng tôi. Biết đâu nó sẽ trở thành bộ phông chữ tiếp theo của Republish.

Chia sẻ về dự án này
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Nếu bạn thích những gì chúng tôi đang làm, hy vọng bạn có thể giúp chúng tôi
chia sẻ với các bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh về dự án này
qua các kênh truyền thông và mạng xã hội (dùng hashtag #republishtype).

Chia sẻ với chúng tôi thiết kế của bạn có dùng những bộ chữ
của Republish
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Các bộ phông chữ của Republish là mã nguồn mở, đồng nghĩa với việc bạn có thể
dùng thoải mái trong các thiết kế với mục đích cá nhân hay thương mại. Mong
bạn sẽ áp dụng các phông chữ này vào thiết kế mới của mình. Nếu có thể, hãy đề
cập đến dự án và chia sẻ với chúng tôi những thiết kế này qua mạng xã hội nhé.

3

Đóng góp thiết kế chữ mới của bạn vào Republish
Chúng tôi luôn mong đợi sự đóng góp sáng tạo từ các bạn trẻ tài năng vào dự án
này. Hãy gửi đến chúng tôi những sản phẩm thiết kế phông chữ của bạn mà bạn
nghĩ là có cùng tư tưởng và cách tiếp cận với dự án này. Dù bạn mới bắt đầu hay
đã có nhiều kinh nghiệm thiết kế phông chữ, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận
các ý tưởng mới và cơ hội cộng tác từ các bạn.

Nếu bạn muốn có một thiết kế phông chữ riêng cho thương
hiệu của mình
Ngoài ra, chúng tôi cũng có dịch vụ làm phông chữ riêng cho các công ty truyền
thông quảng cáo, các bạn thiết kế cũng như các nhãn hàng thương hiệu. Hãy liên
lạc với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu này.

Liên lạc với chúng tôi qua email:
republish@onbehalfof.studio
hoặc qua Instagram
@republi.sh
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