“Bridgestone Lăn Bánh An Toàn” – món quà đặc biệt cuối năm dành
cho chủ xe du lịch
Từ ngày 29 đến 31/12/2017, sự kiện “Bridgestone Lăn bánh an toàn” quay trở lại tỉnh Bình
Dương tại B-select Dĩ An số 666/11 khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, Dĩ An. Chương trình
chăm sóc xe toàn diện diễn ra vào các ngày cuối cùng của năm 2017 cũng chính là dịp cho các
chủ xe chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến đi chào năm mới sắp đến.
Món quà ý nghĩa cuối năm
Trong năm 2017, Bridgestone đã 07 lần tổ chức chương trình “Bridgestone Lăn bánh an toàn”
chăm sóc cho gần 1.000 xe trên khắp cả nước nhằm chú trọng nâng cao ý thức lái xe an toàn
cho chủ xe. Đây là lần thứ hai “Bridgestone Lăn bánh an toàn” được tổ chức tại Bình Dương
và tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các chủ xe. Chương trình lần này được tổ
chức nhằm mang đến những dịch vụ chăm sóc tốt nhất nhằm phục vụ những chuyến đi
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Trong 3 ngày, Bridgestone cùng với các đối tác dầu nhớt Idemitsu và Bosch thực hiện kiểm
tra, chăm sóc và tư vấn cho hơn 100 khách hàng sở hữu xe du lịch tại tỉnh Bình Dương và khu
vực lân cận. Các xe lần lượt được kiểm tra và chăm sóc lốp, ắc quy, dầu nhớt… Chương trình
nhấn mạnh đến sự tương tác trực tiếp giữa kỹ thuật viên chuyên nghiệp của các hãng với
khách hàng khi tư vấn cho các chủ xe những kiến thức hữu ích để nhận biết, xử lý các sự cố
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thường gặp và lựa chọn cho mình dòng sản phẩm lốp, dầu nhớt và ắc quy phù hợp.
Khách hàng còn được ưu đãi mua 03 lốp Bridgestone tặng 01 lốp Bridgesotne cùng loại và
giảm 50% phí cân chỉnh thước lái cùng bộ quà tặng trị giá 2 triệu đồng.
Bridgestone và B-select Dĩ An đặc biệt lựa chọn 03 ngày cuối năm là thời điểm tổ chức chương
trình, với mong muốn góp phần giúp xe của khách hàng có thể vận hành êm ái, nhanh chóng
trong dịp đầu năm, thay cho lời chúc “Khởi đầu thuận lợi, may mắn cả năm”.
B-select Dĩ An - Điểm đến cho những hành trình an toàn
Từ công ty chuyên phân phối sỉ vỏ xe uy tín với hơn 30 năm kinh nghiệm, công ty TNHH Thiết
Bị Minh Phát đã nhanh chóng mở rộng kinh doanh và nâng tầm dịch vụ thành Trung Tâm Dịch
Vụ Lốp Xe Cao Cấp B-Select Dĩ An, Bình Dương. Với đầy đủ các điều kiện thuận lợi như nằm ở
vị trí cửa ngõ tiếp giáp với Tp.HCM với các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1K, quốc lộ
52 và mật độ xe di chuyển đông đúc, B-Select Dĩ An hiện đại theo tiêu chuẩn Bridgestone toàn
cầu.với diện tích trên 1.000m2, phục vụ hơn 10 xe cùng lúc, trang bị hiện đại với máy móc
mang thương hiệu Corghi đến từ Ý.
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Chia sẻ về quyết định thành lập B-select Dĩ An, anh Võ Quang Minh- Giám đốc B-select Dĩ An
cho biết: “Nằm ở cửa ngõ thành phố, chúng tôi mong muốn B-select Dĩ An trở thành điểm
dừng chân đáng tin cậy của khách hàng. Tại đây, chúng tôi không chỉ cung cấp những dòng
lốp xe Bridgestone cao cấp, đa dạng và phù hợp với nhiều địa hình khác nhau, mà còn cung
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cấp các dịch vụ kiểm tra, chăm sóc xe chuyên nghiệp, đảm bảo điều kiện vận hành an toàn
trên đường. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phát triển theo định hướng bán lẻ và dịch vụ, nhân
rộng mô hình này tại TP. HCM và các tỉnh lân cận.”
Năm 2017, Bridgestone liên tục mở rộng mạng lưới phân phối bằng cách nâng cấp các đối tác
trở thành những Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Du Lịch Cao Cấp B-select tại những khu vực trọng
điểm, giúp thiết lập những tiêu chuẩn mới trong ngành lốp. Vì vậy việc lựa chọn đối tác để
nâng cấp thành một B-select được thực hiện với những tiêu chuẩn khắc khe bao gồm cả kinh
nghiệm trong ngành, vị trí địa lý và tiềm năng phát triển.
Sự kiện khai trương B-select Dĩ An cũng chào đón sự có mặt của ông Yang Zhe Chris, Tân Tổng
Giám đốc Bridgestone Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong ngành lốp tại các
thị trường châu Á – Thái Bình Dương, ông Yang Zhe Chris chia sẻ: “Đây là sự kiện ‘Lăn bánh
an toàn’ đầu tiên mà tôi tham gia. Tôi đã được chứng kiến nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên
và quản lý B-select Dĩ An cũng như sự hào hứng với chương trình của các khách hàng. Bản
thân tôi thấy được tiếp thêm năng lượng và tôi nghĩ mình có thể đặt nhiều kỳ vọng vào sự
phát triển của B-select Dĩ An trong thời gian tới và mang đến những dịch vụ chất lượng, đạt
tiêu chuẩn đến với khách hàng.”
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