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Bridgestone khánh thành Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Tải/Buýt cao cấp đầu 

tiên tại Việt Nam  

Bridgestone Truck Tire Center – BTTC Đồng Nai 
 

Đồng Nai, ngày 09 tháng 9 năm 2017, Bridgestone Việt Nam chính thức khai trương Trung Tâm Dịch 

Vụ Lốp Xe Tải/Buýt Cao Cấp Đồng Nai (gọi tắt là BTTC Đồng Nai) tại địa chỉ Quốc lộ 1A, xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là trung tâm dịch vụ theo mô hình BTTC (Bridgestone Truck Tire 

Center) đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam theo tiêu chuẩn toàn cầu.  

 

“BTTC Đồng Nai mở đầu cho kế hoạch phát triển mô hình Trung tâm dịch vụ lốp xe Tải/buýt cao cấp, 

là tâm huyết của Bridgestone về một trung tâm lốp toàn diện nhất, đặt con người làm trọng tâm và 

tiên phong dẫn đầu tại thị trường Việt Nam”, ông Hiroyuki Saito, Tổng Giám Đốc công ty Bridgestone 

Việt Nam khẳng định. 

 

Thiết lập tiêu chuẩn cao nhất trong ngành lốp tải/buýt 

 

BTTC là kết quả của 02 năm đánh giá thực tiễn và nghiên cứu thị trường. Với vị thế chiến lược trên 

Quốc Lộ 1, đón luồng giao thông ngay cửa ngõ Tp. Hồ Chí Minh và diện tích hơn 1.000m2, BTTC Đồng 

Nai có khả năng phục vụ cùng lúc số lượng lớn xe tải, xe khách, đồng thời giải quyết vấn đề đậu đỗ an 

toàn cho các xe trước khi vào thành phố.  

 

Tiêu chuẩn cao cấp của BTTC Đồng Nai cũng được thể hiện qua việc chuẩn hoá toàn bộ trang thiết bị, 

đảm bảo việc chăm sóc lốp xe được thực hiện tốt nhất với đội ngũ kĩ thuật viên thường xuyên được 

Bridgestone đào tạo chuyên nghiệp, bài bản. 

 

Chia sẻ về quyết định đầu tư mô hình BTTC, ông Nguyễn Đình Bảo Ngọc đại diện BTTC Đồng Nai cho 

biết: “Ngọc Lốp là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam phát triển được một trung tâm dịch vụ cao cấp 

chuyên dành cho xe tải và xe buýt. Đây là quyết định đi trước đón đầu, một bước đi chiến lược của 

chúng tôi để sẵn sàng cho tương lai ngành vận tải.” 
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Dịch vụ toàn diện - đặt con người làm trọng tâm  

 

Với BTTC Đồng Nai, Bridgestone tâm huyết đem lại giá trị khác biệt so với những trung tâm dịch vụ 

lốp thông thường bằng việc tạo nên một trung tâm lốp toàn diện, lấy con người – giá trị cốt lõi của 

doanh nghiệp làm nền tảng.  

 

BTTC tạo ra sự thuận tiện tuyệt đối khi khách hàng có thể lựa chọn đa dạng các dòng lốp của 

Bridgestone, Firestone tuỳ theo nhu cầu cũng như các dịch vụ từ cơ bản như đo áp suất, vá hay thay 

lốp đến phức tạp như cân chỉnh thước lái; đồng thời chăm sóc toàn diện dầu nhớt, ắc quy… chỉ ngay 

trong một điểm đến. Bên cạnh đó, các kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho các 

đội xe và doanh nghiệp vận tải loại lốp phù hợp mục đích sử dụng. 

 

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, kỹ thuật viên của BTTC Đồng Nai sẽ chủ động đến tận bãi đậu của các 

đội xe để kiểm tra độ sâu gai, độ mòn, áp suất..., nhằm kịp thời sửa chữa lốp xe, tư vấn cho các bác 

tài, quản lí đội xe nhằm phòng ngừa rủi ro, tăng độ bền lốp. Cũng nhờ vào việc kiểm tra thường xuyên 

mà BTTC Đồng Nai kịp thời đánh giá được mức độ hao mòn, cung cấp dịch vụ lốp dán Bandag cho các 

lốp có mức hao mòn khoảng 30%. Giải pháp này không chỉ nâng cao độ bền lốp mà còn tăng sự an 

toàn đồng thời tối đa hoá hiệu suất quản lí lốp xe. 

 

Điểm khác biệt của BTTC Đồng Nai còn nằm ở khu vực phòng chờ, nhà tắm, phòng nghỉ ngơi sạch sẽ, 

khang trang. Sau thời gian dài ngồi sau vô lăng, các bác tài cần không gian an toàn, thoải mái để lấy 

lại sự tỉnh táo, phấn chấn cho hành trình dài xuyên Bắc-Nam. Qua các tiện nghi như phòng chờ có 

nước uống, khăn lạnh, phòng tắm, ghế nằm hoàn toàn miễn phí, Bridgestone mong muốn tạo điều 

kiện để các bác tài kết hợp thời gian nghỉ ngơi với việc chăm sóc xe toàn diện và chuyên nghiệp nhất. 

Có thể nói BTTC được thiết kế như một ngôi nhà ấm áp ở nơi xa của những bác tài đường dài. 

 

Tâm huyết với cộng đồng 
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Chào đón BTTC Đồng Nai với sự phối hợp cùng Công ty TNHH Ngọc Lốp Ôtô, Bridgestone cũng tiếp 

tục chiến dịch “Cùng Bridgestone Về nhà an toàn” cho đối tượng xe tải, khách tại Đồng Nai và xe chạy 

tuyến đường dài Bắc-Nam bằng việc trang bị bộ phản quang, giúp xe được nhận diện rõ hơn vào ban 

đêm, tránh khả năng va chạm. Không chỉ gia tăng an toàn  giao thông, hoạt động của Bridgestone còn 

có ý nghĩa đồng hành cùng bác tài trên mọi cung đường. 

 

Từ năm 2016 đến nay, Bridgestone đã liên tục thực hiện chiến dịch này với hơn 25.000 bộ phản quang 

được trang bị trên các xe tải và xe khách. Đây là hành động thiết thực để đảm bảo sự an toàn của cả 

người tham gia giao thông và phương tiện hướng đến mục tiêu “Vì một Việt Nam thân thiện và an 

toàn hơn”. 

 

      
Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Tải/Buýt Cao Cấp Đồng Nai là trung tâm dịch vụ đầu tiên và duy nhất ở 

Việt Nam được thiết lập theo tiêu chuẩn cao nhất trong ngành lốp tải/buýt 
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Với đầu tư cơ sở vậy chất, trang thiết bị hiện đại, BTTC – chăm sóc lốp và hơn thế nữa 

 

Ông Hiroyuki Saito – Tổng giám đốc 
Bridgestone Việt Nam phát biểu trong lễ khai 

trương 

Ông Nguyễn Đình Bảo Ngọc – Tổng giám đốc 
BTTC Ngọc Lốp phát biểu trong lễ khai trương 
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