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Bridgestone ra mắt Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt Fleetpoint
đầu tiên tại Vĩnh Phúc
Ngày 29/07/2017, hãng lốp xe hàng đầu thế giới Bridgestone đã chính thức ra mắt Trung tâm
dịch vụ lốp xe tải/buýt Fleetpoint Hưng Thịnh Phát tại Đầm Cả, Thị Trấn Hương Canh, Huyện
Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là Fleetpoint đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc và là thành viên
thứ 17 trong hệ thống Kênh phân phối gia đình tải/buýt của Bridgestone Việt Nam.
Phục vụ khách hàng với kinh nghiệm và tâm huyết với nghề
Vĩnh Phúc được biết đến là cái nôi của người Việt cổ. Tuy là một tỉnh thuần nông, ngày nay,
tỉnh đang có những bước chuyển mình đáng kể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công
nghiệp hóa hiện đại hóa, trở thành một phần của vùng trọng điểm Bắc bộ. Tại đây, số lượng
xe không ngừng tăng lên, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế cũng như nhu cầu giao
thương hàng hóa ngày một lớn. Các doanh nghiệp vận tải, các bác tài đang ngày một đòi hỏi
nhiều hơn ở các dịch vụ chăm sóc lốp đúng chuẩn, an toàn. Đó cũng chính là lý do Bridgestone
Việt Nam quyết định đầu tư phát triển mô hình Fleetpoint tại đây với sự hợp tác tin tưởng
lâu dài vào đối tác Hưng Thịnh Phát.
Fleetpoint Hưng Thịnh Phát nằm trên quốc lộ 2 – tuyến đường huyết mạch nối liền Hà Nội –
Lào Cai, nằm gần các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc và liền kề cảng hàng
không quốc tế Nội Bài. Với lợi thế về vị trí địa lý này, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc
của các doanh nghiệp vận tải phía Bắc. Ngoài việc cung cấp các loại sản phẩm săm lốp
Bridgestone chính hãng với chất lượng tối ưu, Bridgestone còn cùng với Hưng Thịnh Phát hỗ
trợ cho khách hàng dịch vụ bảo dưỡng và gói giải pháp lốp dán Bandag công nghệ cao. Giải
pháp này giúp khách hàng là các doanh nghiệp vận tải giảm thiểu chi phí hoạt động, tiết kiệm
thời gian và tăng hiệu quả đầu tư.
“Chúng tôi quyết định sử dụng lốp Bridgestone bởi tuy chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng sản
phẩm đem lại hiệu suất và độ bền cao, ít gặp sự cố trên đường nên xét về chi phí đầu tư dài
hạn thì lại rất hợp lý. Điều này tốt hơn hẳn so với một số loại lốp giá rẻ trên thị trường, có chi
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phí đầu tư ban đầu thấp nhưng khả năng hỏng hóc cao, dễ làm gián đoạn công việc vận
chuyển, dẫn đến chi phí đầu tư dài hạn cao”, anh Quang Khánh – chủ một đội xe tại tỉnh Vĩnh
Phúc cho biết.
“Hơn nữa, các loại lốp khác không có dịch vụ chính hãng hay kỹ thuật viên lành nghề như các
hãng tên tuổi. Mua lốp Bridgestone, đội xe của tôi được ưu tiên chăm sóc nhanh, không làm
ảnh hưởng tới hiệu suất khai thác xe của đội, giúp chúng tôi giữ được uy tín trên thương
trường”, anh Khánh chia sẻ thêm.
Ngoài các dịch vụ tháo lắp lốp, vá lốp chuyên nghiệp, các máy móc công nghệ Hoa Kì như hệ
thống cân bằng động bánh xe cũng hứa hẹn sẽ được ra mắt trong năm nay, nâng cấp dịch vụ
tại Fleetpoint Hưng Thịnh Phát lên một tầm cao mới, phát triển mạnh mẽ và lâu dài. Với
đường dây nóng 0943 487 777 hoạt động 24/7, Fleetpoint Hưng Thịnh Phát luôn đảm bảo sự
hỗ trợ tối ưu và kịp thời cho khách hàng, nhất là dịch vụ sửa chữa cứu hộ lưu động.

Bridgestone Việt Nam chính thức ra mắt Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt Fleetpoint Hưng
Thịnh Phát tại Đầm Cả, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Việc làm nhỏ, lợi ích lớn từ Bridgestone
Nhân sự kiện khai trương, Bridgestone Việt Nam một lần nữa khẳng định sứ mệnh “Phục xã
hội với chất lượng tuyệt hảo” qua chương trình “Cùng Bridgestone về nhà an toàn” – dành
tặng cho các doanh nghiệp vận tải các bộ phản quang tăng khả năng nhận diện vào ban đêm
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hay dưới sương mù cho xe tải/buýt giúp các bác tài hạn chế rủi ro, đặc biệt là trong mùa mưa
bão đang diễn ra.
Đây là chiến dịch tâm huyết mà Bridgestone đã kiên trì thực hiện trong suốt hơn một năm
qua với hơn 30.000 bộ phản quang đã được trang bị trên cả nước bao gồm tỉnh Vĩnh Phúc.
Thông điệp “Về nhà an toàn” không chỉ là một lời nhắn nhủ của Bridgestone dành cho các bác
tài như lời cảm ơn công việc thầm lặng của các anh, mà nó còn mang tầm ảnh hưởng như
một hồi chuông cảnh báo về ý thức tham gia giao thông của toàn xã hội.

Ông Hiroyuki Saito – Tổng Giám Đốc Bridgestone Ông Nguyễn Đức Hiếu – Đại diện Fleetpoint
Việt Nam phát biểu trong lễ khai trương
Hưng Thịnh Phát phát biểu trong lễ khai trương

Ông Hiroyuki Saito và lãnh đạo địa phương cùng Bridgestone Việt Nam trao tặng 10 xe đạp cho
dán miếng phản quang “Về nhà an toàn” như các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa
một lời cam kết trách nhiệm với cộng đồng
phương
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