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Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Du Lịch Bridgestone (B-shop) An Việt
Nhật tại Hà Nội đón chào diện mạo mới
Ngày 1/3/2017, Bridgestone Việt Nam chính thức đón chào diện mạo mới của B-shop An Việt
Nhật với những thay đổi hoàn toàn từ hệ thống máy móc đến thiết kế. B-shop An Việt Nhật
toạ lạc tại số 51 phố Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là Trung Tâm
Dịch Vụ Lốp Xe Du Lịch Bridgestone lớn nhất quận Hoàng Mai. Sự thay đổi nói trên là bước đi
chiến lược khởi đầu cho kế hoạch phát triển mạnh mẽ hơn nữa kênh phân phối của
Bridgestone Việt Nam trong thời gian tới.
Nhân dịp này, từ ngày 01 đến 31/03/2017, khách hàng mua 02 lốp Bridgestone bất kỳ sẽ nhận
được 01 áo thun cao cấp và ưu đãi lên đến 50% giá dịch vụ cân chỉnh thước lái, cân mâm,
bấm chì. Chương trình khuyến mại được áp dụng đặc biệt tại B-shop An Việt Nhật.
Hiện đại mô hình dịch vụ lốp
Là một doanh nghiệp nhiều thế hệ và kinh doanh gần 20 năm trong ngành lốp, B-shop An Việt
Nhật kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với sự nhạy bén về công nghệ hiện đại, mang đến cho
khách hàng những giải pháp tối ưu về lốp. Khi thị trường lốp ngày càng năng động và cạnh
tranh hơn, B-shop An Việt Nhật đã sớm xây dựng nên những nền tảng vững chắc về cơ sở vật
chất và công nghệ kĩ thuật cao.
Tại Hà Nội, B-shop An Việt Nhật là một trong rất ít Trung tâm dịch vụ lốp ứng dụng công nghệ
vào kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Cụ thể, tất cả quy trình kiểm soát sản phẩm đều
được thực hiện trên phần mềm quản lý, đảm bảo quá trình lưu kho, lịch sử sửa chữa, thay
thế lốp của khách hàng đều được cập nhật, từ đó có thể hiểu rõ tình trạng lốp xe của từng
khách hàng.
“Hợp tác với Bridgestone Việt Nam là một cơ hội mới của An Việt Nhật. Khi chúng tôi đang
từng bước xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ theo hướng hiện đại, chúng tôi đã nhận thấy
những điểm tương đồng về định hướng và cả tâm huyết ở hãng lốp Bridgestone. Từ khi bắt
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tay với Bridgestone Việt Nam, An Việt Nhật đã có thể nhanh chóng đáp ứng đa dạng những
nhu cầu của khách hàng và mang đến các sản phẩm chất lượng cao”, ông Nguyễn Hiền An Giám đốc B-shop An Việt Nhật chia sẻ.

Nhân viên B-shop An Việt Nhật đang hỗ trợ tư vấn khách hàng cách chăm sóc, bảo dưỡng xe
phù hợp.
Hoàn thiện dịch vụ chăm sóc lốp
Điều kiện khí hậu và đặc biệt là bề mặt đường xá không đồng nhất, thường xuyên dẫn đến
tình trạng góc đặt bánh xe bị sai lệch trong quá trình di chuyển, khiến người cầm lái khó kiểm
soát hướng lái của xe hơn, thậm chí có thể gây mất lái. Tuy nhiên, việc tìm được một cơ sở
cân chỉnh chính xác bằng máy Hunter cảm ứng tại Hà Nội là tương đối khó. Với máy Hunter
ba chiều hiện đại, B-shop An Việt Nhật có thể giải quyết nhu cầu này.
Với diện tích hơn 300m2, mặt tiền rộng 16m, nằm ở khu vực dân cư đông đúc, ngay gần bến
xe Nước Ngầm, B-shop An Việt Nhật có thể cung cấp dịch vụ cùng lúc đến 10 xe. Bên cạnh đó,
B-shop An Việt Nhật cũng được thiết kế phòng chờ thoải mái dành cho khách hàng như tất
cả các B-shop khác của Bridgestone Việt Nam trên toàn quốc.
Không chỉ cung ứng các dịch vụ tại Trung tâm, B-shop An Việt Nhật còn hỗ trợ tư vấn khách
hàng cách chăm sóc, bảo dưỡng xe phù hợp. Khách hàng có thể trao đổi với chuyên viên kĩ
thuật ngay tại B-shop, liên hệ qua đường dây nóng tại 0913 300 489/ 0913 527 230.
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Chuyên viên kĩ thuật đang thực hiện chăm sóc xe cho khách hàng
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