Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe
Bridgestone Việt Nam
Lầu 9, Tòa nhà Bảo Việt
233 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: +84 28 3825 6013 / FAX +84 28 3825 6088
Website: http://www.bridgestone.com.vn
Hotline 1900 54 54 68

Yên tâm mùa mưa - cùng Bridgestone chăm sóc xe toàn diện
Từ 28 đến 30/07/2017, Bridgestone một lần nữa mang sự kiện ‘Lăn bánh an toàn” chăm sóc xe
toàn diện đến với thủ đô Hà Nội, tại B-select Xuân Tùng, 640 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây
Hồ. Sự kiện “Lăn bánh an toàn” là một điển hình của hãng lốp hàng đầu thế giới Bridgestone
trong việc kiên trì và sáng tạo liên tục vì cộng đồng trong hơn suốt 5 năm hãng có mặt tại Việt
Nam.
Di chuyển bền vững vì cộng đồng
Chỉ trong tháng 7, điều kiện thời tiết và khí hậu Hà Nội biến chuyển thất thường, từ nắng nóng
gay gắt sang mưa bão ngập lụt dẫn đến tình trạng nhiều xe ô tô tại thủ đô đối mặt các vấn đề kĩ
thuật an toàn nghiêm trọng. Thấu hiểu được nhu cầu chăm sóc xe đặc biệt của khách hàng,
Bridgestone kịp thời tổ chức chương trình “Lăn bánh an tòan” 2017 cho các chủ xe Hà Nội với gói
dịch vụ toàn diện, thiết thực và ý nghĩa.

Các kĩ thuật viên của Bridgestone & B-select đã đặc biệt tiến hành kiểm tra áp suất lốp, độ
sâu gai, hông lốp, bề mặt lốp, van lốp cũng như kiểm tra thước lái nhằm đảm bảo sự an
toàn cần thiết trong quá trình lưu thông.
Đặc trưng đường phố Hà Nội nhỏ hẹp, thường xuyên phải đánh lái va chạm bánh xe với lề đường
để tránh xe khác khi di chuyển khiến cho lốp xe dễ bị hao mòn và ảnh hưởng tiêu cực. Do đó,
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ngay tại sự kiện, các kĩ thuật viên của Bridgestone đã đặc biệt tiến hành kiểm tra áp suất lốp, độ
sâu gai, hông lốp, bề mặt lốp, van lốp nhằm đảm bảo sự an toàn cần thiết trong quá trình lưu
thông.
Trong khuôn khổ chuẩn mực và hiện đại của B-select, mỗi xe đều được kiểm tra toàn diện từ
thước lái đến cả các bộ phận khác như dầu nhớt, ắc quy, …
Khác với những sự kiện chăm sóc xe thông thường, “Lăn bánh an toàn” của Bridgestone tập trung
đến tương tác giữa khách hàng và các kỹ thuật viên để đảm bảo sau sự kiện, mỗi chủ xe biết cách
sử dụng xe an toàn, khoa học và lựa chọn loại lốp phù hợp với nhu cầu của mình.
Bridgestone đặc biệt dành ra 2 gói ưu đãi cho khách hàng: thay 3 lốp Bridgestone tặng 1 lốp cùng
loại và giảm 50% cân chỉnh thước lái bằng máy Hunter hiện đại khi thay lốp. Không dừng lại ở đó,
khách hàng còn được mang về nhiều quà tặng thiết thực từ “Lăn bánh an toàn” như túi du lịch,
áo thun Bridgestone cao cấp, bình nhớt Idemitsu và nón bảo hiểm, tấm che nắng…. Những khách
hàng tham dự sự kiện cùng gia đình còn được nhận về combo áo gia đình được thiết kế riêng bởi
Bridgestone. Tổng giá trị quà tặng và dịch vụ thực tế lên đến hơn 2 triệu đồng.

Đến với chương trình, chủ xe không những nhận được gói chăm sóc xe toàn diện từ các
hãng mà còn nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn cũng như nhận được sự tư vấn sử dụng
sản phẩm phù hợp với xe của mình.
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Anh Mai Lâm – một chủ xe Hà Nội đã hào hứng chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi đến với ‘Lăn bánh
an toàn’. Lần trước vì quá hài lòng với chất lượng của chương trình mà lần này khi nghe tin, tôi
nhất định phải trở lại. Tham gia sự kiện lần này, tôi có thêm nhiều kiến thức chăm sóc xe, góp
phần vào việc lưu thông an toàn trên đường. ‘Lăn bánh an toàn’ tạo được cảm tình tốt với tôi bởi
ý nghĩa cộng đồng của nó.”
Bridgestone “Lăn bánh an toàn” là sự kiện có thu phí, với giá vé 300.000 đồng. Toàn bộ số tiền
thu được từ sự kiện được dùng để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
B-select Xuân Tùng: Cha truyền con nối, nâng tầm chất lượng
Nhân dịp này, Xuân Tùng cũng chính thức khai trương, trở thành Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch
cao cấp theo tiêu chuẩn Bridgestone toàn cầu. Nằm tại số 640 Lạc Long Quân - Hà Nội, B-select
Xuân Tùng vốn là một đại lý lâu năm của Bridgestone, nhận được sự tin tưởng lớn từ phía khách
hàng.
Hoạt động lâu năm trong ngành lốp, B-select Xuân Tùng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng
như uy tín để trở thành một điểm đến đáng tin cậy của khách hàng. Đặc biệt, với sự kế thừa từ
hai thế hệ liên tiếp, B-select Xuân Tùng đảm bảo sự thấu hiểu sâu sắc về thị trường và chuyên
môn, tăng thêm niềm tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại đây.
B-select Xuân Tùng sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên trên 10 năm kinh nghiệm cùng dàn máy móc,
trang thiết bị tiêu chuẩn và công nghệ chăm sóc khách hàng hiện đại hứa hẹn đem đến sự hài
lòng cho khách hàng Hà Nội khi mùa mưa đến.
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Bridgestone Việt Nam chúc mừng khai trương B-select Xuân Tùng với diện mạo mới và
chứng kiến cột mốc chuyển giao quyền quản lý sang thế hệ thứ hai là ông Nhữ Tùng Lâm.
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