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Bridgestone Việt Nam vinh dự tiếp đón đoàn Đại Diện Cấp Cao Của 

Tập Đoàn 
 

Hà Nội - ngày 14 tháng 11 năm 2017, Công ty TNHH kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam 

vinh dự được tiếp đón đoàn diện cấp cao của tập đoàn với sự hiện diện của Ông Kizuhisa 

Nishigai - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bridgestone. Đoàn đại diện cấp cao sẽ có lịch 

trình tham dự buổi trao đổi với nhân viên Bridgestone Việt Nam về các hoạt động trong năm, 

gặp gỡ đại lý tại hệ thống kênh phân phối, tham quan, tìm hiểu về Hà Nội nói riêng và Việt 

Nam nói chung. 

 

Để mang đến một góc nhìn toàn diện về thị trường Việt Nam cũng như hoạch định các định 

hướng phát triển trong thời gian sắp tới. Ông Hiroyuki Saito – Tổng giám đốc điều hành 

Bridgestone Việt Nam cũng đã có những trình bày về định hướng chiến lược phát triển trung 

hạn và dài hạn của Bridgestone Việt Nam cũng như chia sẻ quá trình phát triển kinh doanh, 

con người và các hoạt động xã hội. Đặc biệt đại diện Bridgestone Việt Nam còn trình bày về 

những dự án về phát triển kinh doanh và nâng cao nhận diện thương hiệu Bridgestone tại 

Việt Nam, trong đó dự án “Ngày môi trường  của Bridgestone” đã vinh dự nhận giải thưởng 

“Tầm Nhìn Tương Lai Toàn Cầu” tại hạng mục “Thương hiệu” thuộc Bridgestone Châu Á – 

Thái Bình Dương (BSCAP). 

 

Sau đó, Ông Kizuhisa Nishigai cũng đã ghé thăm cửa hàng lốp xe Trung tâm dịch vụ lốp xe 

tải/buýt Fleetpoint Giáp Bát ngay bên trong bến xe Giáp Bát, Hà Nội và gặp gỡ, chia sẻ Với 

Giám đốc và các nhân viên trong cửa hàng. 

 

Sau buổi trao đổi Ông Kizuhisa Nishigai hào hứng chia sẻ: “Bridgestone Việt Nam đã thành 

công xây dựng được một đội ngũ nhân viên trẻ giàu nhiệt huyết và rất sáng tạo, điều này là 

một tính hiệu rất tốt cho sự phát triển của công ty tại thị trường tiềm năng và năng động như 

Việt Nam. Toàn thể nhân viên của Bridgestone Việt Nam hay tiếp tục lan tỏa tinh thần “phục 

vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo “ không chỉ đến khách hàng mà còn cả cộng đồng thông 

qua sản phẩm chất lượng, dịch vụ tuyệt hảo và các hoạt động hướng đến lợi ích xã hội có ý 

nghĩa thiết thự. Bên cạnh đó, Bridgestone Việt Nam hãy đẩy mạnh hợp tác với nhà máy sản 
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xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam tại Hải Phòng để có thể đem đến cho người tiêu dùng trong 

nước những sản phẩm lốp xe Bridgestone made in Việt Nam chất lượng trong thời gian tới, 

tiếp tục giữ vững vị trí là nhãn hiệu lốp xe đáng tin cậy hàng đầu (the most trusted leading 

brand) Việt Nam”. 

 

Một số hình ảnh trong chuyến tham quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi gặp gỡ, chia sẻ thân mật với toàn thể nhân viên Bridgestone Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Kizuhisa Nishigai cùng các đại diện của Bridgestone Châu Á – Thái Bình Dương và 

Bridgestone Việt Nam gặp gỡ Đại lý 
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