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Bridgestone khai trương Trung tâm Dịch vụ lốp xe tải/buýt
Fleetpoint An Đại Phát tại Hải Dương
Hải Dương - Ngày 21 tháng 07 năm 2017, hãng lốp xe hàng đầu thế giới Bridgestone đã chính
thức ra mắt Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt Fleetpoint An Đại Phát tại thôn Quỳnh Khê, xã
Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sự kiện ra mắt Fleetpoint thứ 16 của
Bridgestone đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 150 khách mời là chính quyền địa phương và
đặc biệt là chủ các doanh nghiệp vận tải lớn phía Bắc.
Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế
Trong những năm gần đây, kinh tế tỉnh Hải Dương có mức tăng trưởng cao hơn mức bình
quân chung của cả nước và là một trong 7 tỉnh của vùng trọng điểm Bắc Bộ. Năm 2016, tổng
sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn duy trì được tốc độ tăng khá, ước tăng 7,9% so với
năm 2015. Năm 2017, tỉnh đặt chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) từ 8,5% trở lên.
Do đó, số lượng xe tải, xe container và xe buýt cũng tăng đáng kể nhằm đáp ứng triệt để nhu
cầu vận tải hành khách và hàng hóa. Đây cũng là nền tảng bền vững để Bridgestone tự tin
đưa hệ thống kênh phân phối gia đình Fleetpoint trở lại khu vực với một tầm cao mới, mạnh
mẽ và hiện đại hơn.
Với vị trí chiến lược trên trục Quốc lộ 5 – tuyến giao thương huyết mạch giữa cảng Hải Phòng
với Hà Nội và các tỉnh trong cả nước, Fleetpoint An Đại Phát thuận tiện cho các phương tiện
dừng đỗ thay vá và làm lốp. Sở hữu mặt bằng có diện tích lên đến trên 700 m2, mặt tiền rộng
30m, Fleetpoint An Đại Phát có thể phục vụ số lượng lớn xe tải/ buýt trong cùng một thời
điểm. Đây cũng là một trong số ít những trung tâm dịch vụ lốp mở của phục vụ 24/24. Điều
này giúp tiết kiệm được thời gian xe phải nằm chờ thay lốp.
Được thiết kế theo mô hình tối đa hóa lợi ích khách hàng doanh nghiệp vận tải, Fleetpoint An
Đại Phát cung cấp các gói giải pháp hữu ích như lốp dán công nghệ Bandag, hỗ trợ thanh toán
linh hoạt, chi phí dịch vụ hợp lý. Không những vậy, An Đại Phát còn cung cấp dịch vụ tháo lắp
tận nơi cho các doanh nghiệp vận tải lớn trong khu vực.
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Sau khi nâng cấp lên Fleetpoint, ngoài việc mang lại các sản phẩm lốp và mâm lốp chất lượng
cao cho các đoàn xe lớn, những dịch vụ tiên tiến như hệ thống cân bằng động bánh xe cũng
hứa hẹn sẽ được ra mắt trong năm nay. Với đường dây nóng 0989 795 285 hoạt động 24/7,
Fleetpoint An Đại Phát luôn đảm bảo sự hỗ trợ tối ưu và kịp thời cho khách hàng.
Chặng đường đồng hành an toàn của Bridgestone
Sự phát triển của ngành vận tải đã đánh dấu bước tiến vượt bậc trong nhiều năm gần đây và
trở thành huyết mạch kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, tình hình giao thông ngày càng phức
tạp và chứa đựng nhiều nguy hiểm đã trở thành một trong những mối lo cho các doanh
nghiệp. Hiểu được điều này, Bridgestone luôn chú trọng đầu tư đẩy mạnh việc đảm bảo an
toàn giao thông thông qua việc xây dựng mô hình Fleetpoint tiêu chuẩn quốc tế, chăm sóc
lốp đúng cách và các hoạt động xã hội đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong đó có thể kể đến
chương trình “Cùng Bridgestone về nhà an toàn”, trang bị bộ phản quang tăng khả năng nhận
diện vào ban đêm cho xe tải/buýt trên khắp cả nước. Đến nay, Bridgestone đã trang bị được
trên 25,000 bộ phản quang với thông điệp “Về nhà an toàn”, giúp các bác tài vững tâm sau
tay lái cũng như giúp doanh nghiệp vận tải hạn chế được các rủi ro khi đội xe lưu thông trên
đường.
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Ông Hiroyuki Saito – Tổng Giám Đốc Bridgestone
Việt Nam phát biểu trong lễ khai trương

Ông Bùi Phương Bắc – Đại diện Fleetpoint
An Đại Phát phát biểu trong lễ khai trương

Ông Hiroyuki Saito và lãnh đạo địa phương
cùng dán miếng phản quang “Về nhà an toàn”
như một lời cam kết trách nhiệm với cộng đồng

Bridgestone Việt Nam trao tặng 10 xe đạp
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại địa phương
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