
   

 

  

 

Về Tập Đoàn Bridgestone: 

Công ty TNHH Lốp Xe Bridgestone Việt Nam là một công ty thuộc tập đoàn Bridgestone Nhật Bản, Công ty sản 

xuất Cao Su và Lốp Xe lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của Bridgestone được bán đến hơn 150 quốc gia và khu 

vực trên thế giới. 
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Bridgestone chính thức khai trương Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Du 

Lịch (B-shop) đầu tiên tại Hưng Yên 
 

Hưng Yên, Ngày 01 tháng 08 năm 2017, dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng lốp xe chuyên nghiệp 

của Bridgestone Việt Nam đã đến với các chủ xe ô tô tỉnh Hưng Yên trong sự kiện khai 

trương B-shop Lợi Mận tại đường Lê Văn Lương – Xã Trung Nghĩa. Nhân dịp này, 

Bridgestone cùng B-shop Lợi Mận mang đến chương trình ưu đãi: “Mua 03 lốp Bridgestone 

tặng 01 lốp cùng loại” và tặng áo thun cao cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ trong suốt 

thời gian từ 01-10/08/2017. 

 

Mang lợi ích thiết thực đến với khách hàng 

 

Nắm bắt được xu hướng phát triển nhanh chóng của giao thông tại tỉnh Hưng Yên và ý thức 

của người dân nơi đây về tầm quan trọng của lốp xe, Bridgestone đã hợp tác với Công Ty 

TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lợi Mận – một doanh nghiệp lâu năm và có uy tín trong ngành 

lốp, để nâng cấp đại lý này lên thành mô hình B-shop với nhiều trang thiết bị hiện đại theo 

tiêu chuẩn Bridgestone.  

 

Nhờ vào sự hỗ trợ từ Bridgestone, B-shop Lợi Mận nhanh chóng áp dụng quy trình chăm 

sóc lốp đúng chuẩn đảm bảo sự an toàn cao nhất cho xe ô tô trong di chuyển hàng ngày. B-

shop Lợi Mận đồng thời mang đến những sản phẩm lốp đa dạng, chất lượng của 

Bridgestone dành cho nhiều dòng xe, từ sedan đến SUV,…với chi phí hợp lý và thời hạn bảo 

hành lên đến 7 năm kể từ ngày sản xuất đối với những sản phẩm lốp do Bridgestone Việt 

Nam phân phối. 

 

Sở hữu đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, khách hàng có thể yên tâm rằng mỗi kĩ 

thuật viên tại B-shop Lợi Mận đều có thể tận tình tư vấn kiến thức chăm sóc lốp, lựa chọn 

loại lốp phù hợp nhất với xe đang dùng hay hướng dẫn cách xử trí trước những sự cố 

thường gặp… B-shop Lợi Mận cung cấp đầy đủ các dịch vụ như bơm Nito, cân mâm bấm 

chì, vá lốp, chống đảo lốp bằng thiết bị máy móc hiện đại.  
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B-shop Lợi Mận áp dụng quy trình chăm sóc lốp đúng chuẩn theo tiêu chuẩn Bridgestone 

 

Sự lớn mạnh của mô hình chuẩn quốc tế 

 

Luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, 

Bridgestone không ngừng mở rộng và phát triển hệ thống B-select, B-shop. Đây là mô hình 

Trung tâm Dịch vụ Lốp xe Du lịch với các dịch vụ chăm sóc lốp đúng cách, tư vấn khách hàng 

về sử dụng lốp, và phòng chờ tiện nghi nhằm tạo sự thoải mái cho khách hàng trong thời 

gian chờ chăm sóc xe. 

 

 
B-shop Lợi Mận sở hữu đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm 
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Mô hình hữu ích này đang được Bridgestone không ngừng nhân rộng. Cho đến nay, đã có 

tổng cộng 34 đại lý được nâng cấp thành B-shop, B-select trên cả nước, mang lại nhiều tiện 

ích thiết thực cho người dùng ô tô.  

 

Ông Nguyễn Mạnh Trức - Đại diện B-shop Lợi Mận chia sẻ: “Gia nhập hệ thống B-shop của 

Bridgestone giúp Lợi Mận hoạt động hiệu quả hơn trong việc chăm sóc khách hàng. Sự hợp 

tác này chắc chắn sẽ còn kéo dài để có thể tiếp tục đem lại sự hài lòng cho khách hàng qua 

sản phẩm, dịch vụ của Lợi Mận tại địa phương, cũng như phương châm “Phục vụ xã hội với 

chất lượng tuyệt hảo” của hãng lốp xe đến từ Nhật Bản – Bridgestone”.  

 
Khách hàng đến với B-shop Lợi Mận đều nhận được sự tư vấn tận tình về cách chăm sóc 

lốp, lựa chọn loại lốp phù hợp với xe đang sử dụng. 

 

Mọi thông tin chi tiết về các hoạt động và chương trình ưu đãi trong sự kiện khai trương B-

shop Lợi Mận xin liên hệ qua số điện thoại: 0913311993 hoặc số điện thoại đường dây nóng 

của Bridgestone Việt Nam: 1900 54 54 68. 


