
  
 

  
 
 
 
 
 
 

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 đầu chuyên nghiệp cùng Bridgestone Việt Nam 
 
Vừa lập kỷ lục khai trương 06 Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch B-select và B-shop vào thời điểm 
cuối tháng 01, Bridgestone lại tiếp tục khánh thành B-shop Khang Ngô tại thành phố Tân An, 
Long An chỉ một tuần trước Tết Nguyên Đán. Con số 46 Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch 
Bridgestone trên khắp cả nước đã đánh dấu cho một năm 2018 đầy triển vọng của ngành lốp 
Việt Nam trong nỗ lực tiếp cận nhiều khách hàng hơn và nâng cao chuẩn mực dịch vụ. 
 
Không dừng lại ở giá trị sản phẩm và dịch vụ chất lượng, B-shop Khang Ngô còn mang đến cho 
khách hàng sự thoải mái trong những chuyến đi ngày Tết với món quà đầu năm là gối vòng cổ 
du lịch cao cấp khi mua 02 lốp Bridgestone cùng loại từ nay đến 11/02/2018. 

 
   Toạ lạc tại trung tâm tỉnh Long An, B-shop Khang Ngô giúp khách hàng thuận tiện đến kiểm 

tra xe, chăm sóc và sửa chữa lốp 
 
Chuyên nghiệp ngay từ bước khởi đầu 
 
Nhận thấy tiềm năng của thị trường ô tô và ngành phụ tùng thay thế tại Long An, với niềm đam 
mê cho ô tô và tư duy hiện đại, anh Ngô Đình Khải, Giám đốc B-shop Khang Ngô lựa chọn hợp 
tác với Bridgestone – thương hiệu lốp hàng đầu thế giới để xây dựng nên Trung tâm dịch vụ lốp 
xe du lịch B-shop với mong muốn “chuyên nghiệp ngay từ bước khởi đầu”. Là Trung tâm dịch vụ 
lốp chuyên nghiệp đầu tiên của tỉnh, B-shop Khang Ngô đã đem lại những sản phẩm chính hãng 
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và dịch vụ chuẩn quốc tế đến với chủ xe tại địa phương, thiết lập những chuẩn mực mới cho các 
cơ sở, cửa hàng lốp ở tỉnh Long An và cả khu vực lân cận.  
 
“Gia nhập vào ngành lốp được hơn một năm nay, khi ngành đã có sự ‘lột xác’ đáng kể, tôi muốn 
ngay lập tức xây dựng B-shop Khang Ngô theo mô hình chuyên nghiệp để nhanh chóng đáp ứng 
nhu cầu khách hàng. Nhờ sự hợp tác với Bridgestone, B-shop Khang Ngô có thể chuyên nghiệp 
hoá dịch vụ từ đầu, tự tin vào định hướng phát triển thương hiệu và thị trường, nắm bắt tiềm 
năng tại Long An và khu vực”, anh Ngô Đình Khải, giám đốc B-shop Khang Ngô chia sẻ 

 
    Sở hữu máy móc hiện đại, cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, B-shop Khang Ngô xử lý 

nhanh chóng và chính xác các vấn đề lốp 
 

B-shop Khang Ngô toạ lạc tại địa chỉ số 01, đường số 28, phường 06, thành phố Tân An, tỉnh 
Long An, mặt tiền song song với đường Hùng Vương nối dài; sở hữu vị trí đắc địa ngay khu 
trung tâm hành chính tỉnh. Với diện tích 450m2, B-shop Khang Ngô có thể làm dịch vụ cho 04 xe 
cùng một lúc. Các kỹ thuật viên tại B-shop Khang Ngô đều được tuyển chọn và đào tạo đảm bảo 
kinh nghiệm lành nghề; trình độ cao, chuyên nghiệp. Đến với B-shop Khang Ngô, xe của khách 
hàng sẽ được chăm sóc và thay lốp nhanh chóng, chính xác bởi trang thiết bị máy móc hiện đại 
như máy cân chỉnh thước lái Corghi của châu Âu, máy ra vào lốp, cân mâm bấm chì,…  
 
Mạng lưới dịch vụ xứng tầm  
 
Là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất ở Việt Nam, Bridgestone liên tục mở rộng hệ thống Trung 
tâm dịch vụ lốp xe du lịch B-select và B-shop nhằm đưa sản phẩm và thương hiệu đến với nhiều 
khách hàng trực tiếp hơn. Thông qua mạng lưới Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch đa dạng, rộng 
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khắp cả nước giúp Bridgestone ngày càng linh hoạt, nhanh chóng đáp ứng được những yêu cầu 
mới của thị trường. 
 
Đặc điểm chung của cả hệ thống Trung tâm dịch vụ lốp chính là cơ sở hạ tầng hiện đại với vị trí 
thuận lợi, diện tích rộng thoáng cùng nhiều khu vực chức năng tiện nghi. Để đạt tiêu chuẩn của 
Bridgestone, B-select và B-shop được yêu cầu đầu tư đầy đủ máy móc chuyên ngành, phục vụ 
đa dạng nhu cầu của khách hàng trong một lần ghé thăm. Hơn nữa, kiến thức kinh nghiệm của 
đội ngũ kỹ thuật, thái độ phục vụ chuyên nghiệp của từng nhân viên là yếu tố nền tảng cho sự 
phát triển bền vững của hệ thống Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch. 
 
Từ đó, khách hàng chính là người nhận được sự tiện nghi, chất lượng dịch vụ và sự an tâm mỗi 
lần đưa xe đến để kiểm tra, chỉnh sửa hoặc thay thế lốp. Với thu nhập ngày càng cao, nhu cầu 
được phục vụ càng phức tạp, các chủ xe Việt Nam có thể tìm thấy những sản phẩm chất lượng 
và dịch vụ xứng tầm tại hệ thống Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch B-select và B-shop của 
Bridgestone. 

 
Đến với B-shop Khang Ngô, khách hàng sẽ nhận được những dịch vụ chăm sóc xe tốt nhất 

 
Nhân dịp khai trương B-shop Khang Ngô, cùng mong muốn giúp khách hàng sẵn sàng cho 
những chuyến đi ngày Tết vui vẻ, thoải mái và an toàn, Bridgestone mang đến chương trình ưu 
đãi thiết thực, tặng 01 gối vòng cổ du lịch cao cấp khi thay 02 lốp Bridgestone tại B-shop Khang 
Ngô từ nay đến ngày 11/02/2018. 
 
Thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ hotline B-shop Khang Ngô tại: 090 909 8282.  
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