
 

 

  

 

  

 

 

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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Hội nghị các doanh nghiệp vận tải toàn quốc 2017 

Hợp tác để cùng phát triển 
 

TP. Hồ Chí Minh - Ngày 18 tháng 9 năm 2017, nhằm gắn kết các đơn vị vận tải trong cả nước, Công 

ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã tổ chức chương trình Hội nghị các doanh nghiệp 

vận tải toàn quốc 2017 tại khách sạn Novotel Phú Quốc vào ngày 12–14/09/2017 vừa qua. Đến tham 

dự hội nghị là đại diện của 50 đơn vị vận tải lớn nhất trên cả nước. 

 

Với những phản hồi tích cực từ hội nghị năm 2016, Bridgestone tiếp tục tổ chức Hội nghị các doanh 

nghiệp vận tải toàn quốc 2017 với sự có mặt của đại diện 50 doanh nghiệp vận tải lớn nhất đến từ 

khắp mọi miền đất nước. Đây là một dịp gặp gỡ quý báu của những người anh em trong ngành vận 

tải hằng năm, đồng thời cũng là cơ hội củng cố quan hệ hợp tác vốn có và khẳng định cam kết đồng 

hành lâu dài trên mọi chặng đường. 

 

  
Đến tham dự hội nghị là đại diện của 50 đơn vị vận tải lớn nhất trên cả nước. 

 

Với thông điệp “Hợp tác để cùng phát triển”, Bridgestone Việt Nam khẳng định vai trò chính yếu của 

mình là một đối tác hoàn hảo về mọi mặt trên con đường phát triển vững chắc, uy tín của những 

doanh nghiệp vận tải dẫn đầu cả nước. Không những vậy, Bridgestone nhấn mạnh giá trị cốt lõi của 

sứ mệnh “Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo” chính là việc luôn đặt chữ “tâm” vào từng quyết 

định của mình, đó cũng là trách nhiệm doanh nghiệp tái đầu tư vào sự phát triển của xã hội trên 3 

phương diện: phát triển cộng đồng, an toàn giao thông, và bảo vệ môi trường. 
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Tổng Giám Đốc Bridgestone Việt Nam – Ông 

Hiroyuki Saito chia sẻ thông điệp “Hợp tác để 

phát triển” 

Bà Dương An Giang – Tổng quản lí cấp cao 

Công ty khẳng định giá trị cốt lõi của 

Bridgestone chính là luôn đặt chữ “tâm” vào 

mọi hoạt động. 

 

Song song cùng với đó, “Hành trình nhân ái” do Bridgestone Việt Nam đồng hành cùng các chủ doanh 

nghiệp vận tải đã đến thăm và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn tại thị trấn An Thới thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Một lần nữa lời cam kết xã hội 

của Bridgestone luôn được đặt lên hàng đầu trên hành trình chinh phục để trở thành “Thương hiệu 

dẫn đầu đáng tin cậy nhất” tại Việt Nam. 
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“Hành trình nhân ái” do Bridgestone Việt Nam đồng hành cùng các chủ doanh nghiệp đã đến thăm 

và tặng quà 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn An Thới thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang. 
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