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Nama Merek yang Memiliki Kesamaan 

 

1. Adidas dan Odidos 

Kedua logo ini jika dilahat sekilas memiliki kesamaan bahkan hampir identik. Logo daasr 

yang menyerupai persegipanjang miring tersebut sama-sama berjumlah 3 buah. Akan tetapi 

kemiringannya berbeda. Pada logo adidas bentuk latar belakang lebih condong ke kiri dan 

pada logo adidos condong ke kanan. Secara sekilas pun kedua nama adidas dan odidos 

memiliki bentuk tulisan / font yang sama. 

  

 

2. Oreo dan Borio 

Kedua produk ini sama-sama berupa biscuit. Borio dan Oreo. Kedua logo ini jika dilahat 

sekilas memiliki kesamaan bahkan hampir identik. Kesamaan kedua produk tersebut adalah 

memiliki bentuk biscuit yang identik dan memiliki warna dasar pada tulisan sama-sama biru. 

  

 

3. Gillette dan Gilheney 

Kedua produk ini merupakan pisau cukur manual yang memiliki merek yang hampir sama 

jika di lihat sekilas. Kemasannya pun juga hampir sama. Pada produk gilheney thuruf ‘n’ 
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ditulis agak besar, sehingga hampit menyerupai digit huruf ‘tt’ pada merek Gillette. Berikut 

adalah pisau cukur dengan merek gillete dan gilheney. 

  

 

4. KFC dan KFG 

Kemiripan pada kedua brand terkenal ini adalah bentuk huruf, nama, dan gambar wajah. 

Secara sekilas jika kita melihat brand KFG, hampir menyerupai KFC. sebab dengan bentuk 

huruf dan gambar orang yang menyebabkan mereka sekilas sama. Adapun konsep brand 

tersebut adalah sama, yakni dengan menyertakan gambar wajah penemu resep yang terdapat 

tulisan desebelahnya. 
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5. Nike dan Like 

Pada kedua merek sepatu tersebut hampir memiliki kemiripan saat kita melihatnya dengan 

sekilas. Dibawah tulisan masing-masing brand terdapat sebuah goresan, hanya saja pada 

brand nike, goresa merupakan tanda cheklis, sedangkan merek like menggunakan coretan 

biasa. Adapun konsep untuk pembuatan brand tersebut adalah sama. 

 

 

6. McDonalds dan Mdb 

Terlihat jelas pada brand MDB huruf 'M' pada brand tersebut mirip dengan 'M' yang terdapat 

pada McDonald's hanya saya ketinggian huruf yang ditengah tidak sepanjang pada 'M' yang 

ada pada McDonald's. Kesamaan lainnya terletak pada warna merah untuk latar belakang. 

Sehingga MDB jika dilihat sekilas hampir sama dengan McDonald's. 

 

 

7. Mitsubishi dan Mitusbishi 

Kesamaan sekilas saat membaca tulisan mitusbishi. Bagi orang yang tidak teliti akan 

membaca tulisan tersebut dengan mitsubishi. 
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8. Puma dan Numa 

Kedua merek sepatu ini memiliki konsep yang sama, yakni terdapatnya gambar hewan puma 

yang sedang meloncat diatas tulisan. Kedua nama tersebut juga hampir sama yakni tiga huruf 

terakhir. Perbedaan gambar hewan puma pada merek numa terdapat di sebelah kiri dan pada 

merek puma disebelah kanan. 

 

 

9. Playstation dan Polystation 

Kedua produk game konsol ini sangat memiliki desain yang sama. Perbedaan hanya pada 

joystik. Alur lekukan pada produk juga sama, warna dan posisi tombol-tombolnya. Jika 

dilihat sekilas tulisan polistation akan meyerupai playstation. Warna dan spasi kedua tulisan 

tersebut hampir sama. 
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10. Rexona dan Roxana 

Kemiripan kedua brand deodorant tersebut adalah terletak pada logo 'cheklis' dikedua merek 

tersebut. Kemudian juga terdapat pada tulisan yang jika dilihat sekilas memiliki kemiripan. 

 


