
  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

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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Khởi sắc thị trường lốp xe trong nước 
 

Bridgestone Việt Nam công bố hợp tác với Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) trong việc cung 

cấp lốp theo xe (OE) Ecopia EP150 cho Toyota Innova 2017. Theo đó, kể từ cuối tháng 8/2017, nhà 

sản xuất lốp hàng đầu thế giới Bridgestone sẽ chính thức cung cấp lốp “Made in Vietnam” cho 

mẫu xe Toyota Innova được lắp ráp tại nhà máy TMV - phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

 

 “Cơn khát” mang tên “hàng ngoại” của người tiêu dùng Việt 

 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều bước chuyển mình ngoạn mục, GDP 

thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên đáng kể, kéo theo nhu cầu sử dụng hàng hóa chất lượng 

cao nhiều hơn trước.. Đặc biệt, những năm gần đây mức tiêu thụ xe ô tô tại Việt Nam tăng đột biến. 

Nhưng phần lớn những người dùng xe ô tô tại Việt Nam luôn phải đau đầu trong việc tìm kiếm phụ 

tùng chính hãng, chất lượng “xịn” cho chiếc xế hộp của mình. Khách hàng phải chờ đợi một thời gian 

dài cũng như bỏ ra một khoảng chi phí lớn cho việc đặt hàng và vận chuyển một sản phẩm từ nước 

ngoài đạt đúng chuẩn như mong muốn.  

 

Sự xuất hiện của lốp xe chất lượng “ngoại” tại Việt Nam   

 

Được xem là một phần quan trọng không thể thiếu của một chiếc xế hộp, lốp xe góp phần lớn quyết 

định sự an toàn và êm ái cho hành khách khi lưu thông trên đường. Chính vì lẽ đó, sản phẩm lốp xe 

cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. Để  thỏa mãn giấc mơ lốp xe chất 

lượng “ngoại” cho khách hàng Việt, Bridgestone – thương hiệu lốp xe Nhật hàng đầu thế giới, đã 

đầu tư xây dựng nhà máy và cho ra đời những chiếc lốp “Made in Vietnam” đạt tiêu chuẩn toàn cầu. 
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Lốp xe Bridgestone “Made in Vietnam” đạt tiêu chuẩn toàn cầu 

 

Lý do Bridgestone lựa chọn lốp Ecopia với công nghệ tiên tiến kết hợp với dòng xe Toyota Innova 

nhằm giúp tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao tuổi thọ, giảm lượng khí thải CO2 trong khi lái xe,… mà vẫn 

đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn quốc tế. 

 

     
Lốp Bridgestone Ecopia EP150 “Made in Vietnam” được chính thức được lựa chọn kết hợp với 

Toyota Innova  
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Điểm sáng cho sự khởi sắc của thị trường lốp xe trong nước 

 

Việc chọn và xây dựng nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone tại Việt Nam là điểm đột phá cho sự 

khởi sắc của thị trường lốp xe trong nước. Bridgestone Việt Nam đã trở thành nguồn cung cấp lốp 

xe chính cho thị trường tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản,... Bridgestone không chỉ mang giấc mơ 

“tậu” hàng ngoại đến gần hơn với cộng đồng yêu xe, mà còn ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế với 

năng lực sản xuất hiệu quả, chất lượng của nền công nghiệp Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh đội ngũ nhân viên tại nhà máy lốp xe lớn nhất thế giới của Bridgestone tại Việt Nam 

 

Với quy mô hiện tại, Bridgestone đã và đang góp phần hỗ trợ phát triển đào tạo nhân lực, tăng 

cường đóng góp cho xã hội, giải quyết được tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm tại Việt Nam. 

Trong tương lai, Bridgestone được dự đoán sẽ có nhiều bước tiến xa hơn, nâng tầm sản phẩm lốp 

xe “Made in Vietnam” đi xa hơn trên thị trường thế giới,. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho nền 

công nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. 
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