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Về Tập Đoàn Bridgestone: 

Công ty TNHH Kinh Doanh 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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Lăn bánh an toàn trong ngày khai trương B-select Vạn Lợi - câu 

chuyện 55 năm kinh doanh lốp 
 

Vào ngày 26/10 vừa qua, hơn 100 xe và hàng trăm khách hàng đã tham dự chương trình “Lăn 

Bánh An Toàn” do Bridgestone tổ chức. Đây cũng là hoạt động được tích hợp trong ngày lễ 

khai trương trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp thứ 2 của B-select Vạn Lợi tại số 1496 

Huỳnh Tấn Phát, quận 7 (gần ngã tư Phạm Hữu Lầu).  

 

 
Khách hàng và đại diện các đối tác, cơ quan báo đài trong ngày khai trương B-select Vạn Lợi 

 

“Lăn Bánh An Toàn” là một chương trình vì cộng đồng do Bridgestone tổ chức nhằm giúp 
các chủ xe được tiếp cận với chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế, được bảo chứng bởi 
Bridgestone. Tham gia sự kiện, các chủ xe sẽ có cơ hội nhận những phần quà và ưu đãi hấp 
dẫn như rửa xe, giảm giá dịch vụ cân chỉnh thước lái, tặng nhớt Motul, mua 3 lốp tặng 1 
lốp… cũng như sự tư vấn chăm sóc xe từ các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Toàn bộ số tiền 
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vé thu được (300.000đ/vé) sẽ được dùng để tặng cho các em học sinh hiếu học tại địa 
phương. 

 
Đại diện B-select Vạn Lợi và đại diện khu vực trao học bổng cho các em học sinh 

 

Đơn vị đồng tổ chức “Lăn Bánh An Toàn” lần này là B-select Vạn Lợi, một đại lý top đầu của 
Bridgestone. Đằng sau bước đi tiên phong của chi nhánh thứ 2 tại quận 7 của B-select Vạn 
Lợi là câu chuyện nỗ lực không ngừng của một doanh nghiệp “lão làng” suốt 55 năm qua.  
 

VẠN LỢI - 55 NĂM KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH LỐP XE  

 

Vào năm 1963, vốn là một người gốc Hà Nội, ông Vạn Lợi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh lốp 

xe của mình bằng một cơ sở sửa chữa vá xăm lốp nhỏ trên đường Lý Thái Tổ. Công việc kinh 

doanh thời điểm đó của Vạn Lợi khá thuận lợi phần vì địa điểm của ông gần bến xe, lưu lượng 

xe qua lại nhiều, phần vì ông luôn đặt uy tín của cơ sở lên hàng đầu. Tiền thân của B-select 

Vạn Lợi bắt đầu từ đó. 
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Khi đất nước bước vào giai đoạn mở cửa năm 1993, nhu cầu mua xe ô tô của người dân cũng 

theo đó mà tăng lên. Nhận thấy đây là cơ hội kinh doanh của mình, Vạn Lợi bắt đầu chính 

thức chuyển sang kinh doanh lốp xe. Thời gian đầu, Vạn Lợi hợp tác kinh doanh lốp xe của 

nhiều thương hiệu khác nhau, trong đó có Bridgestone.  

 

Năm 2013 đánh dấu chương mới đối với Vạn Lợi khi chính thức trở thành B-select của 

Bridgestone. Bridgestone luôn là thương hiệu lốp xe bán chạy và uy tín hàng đầu trên thị 

trường Việt Nam, trở thành B-select hỗ trợ Vạn Lợi rất nhiều trong việc củng cố tên tuổi cũng 

như kinh doanh.    

 

Đến nay, sau 55 năm hoạt động trong lĩnh vực lốp xe, Vạn Lợi tiên phong trở thành một trong 

những B-select đầu tiên và quy mô nhất tiến vào khu vực quận 7.  

 

B-SELECT VẠN LỢI: ĐỒNG HÀNH CÙNG BRIDGESTONE TRÊN HÀNH TRÌNH PHÍA TRƯỚC 

 

Mô hình B-select vốn là một mô hình đầy tâm huyết của Bridgestone nhằm mang chất lượng 

quốc tế đến gần hơn với chủ xe. Với tên tuổi “lão làng" như B-select Vạn Lợi, Bridgestone lại 

càng đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc luôn giữ chính sách giá bình ổn cho Vạn Lợi, tư vấn và 

đầu tư cho thiết kế, Bridgestone còn hỗ trợ Vạn Lợi đào tạo chuyên môn, phong cách phục 

vụ và quy trình chăm sóc khách hàng. Tất cả nhằm tạo sự đồng nhất và nâng cao chất lượng 

dịch vụ cho B-select Vạn Lợi cũng như các B-select khắp nơi trên toàn quốc và trong khu vực. 

 

B-select Vạn Lợi tại quận 7 được đầu tư quy mô với diện tích có mái che lên đến 2.000m2. 

Bên cạnh phân phối các sản phẩm chính hãng từ Bridgestone, B-select Vạn Lợi được tích hợp 

đầy đủ các dịch vụ rửa xe, bảo dưỡng xe, thay nhớt, thay lốp, căn chỉnh thước lái…. Đặc biệt, 

B-select Vạn Lợi tại quận 7 được trang bị cầu nâng cao nhất Việt Nam và hàng loạt máy móc 

hiện đại khác. 
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B-select Vạn Lợi là một trong những nơi uy tín cho các siêu xe và xe hạng sang  

 

Bên cạnh dàn kỹ thuật viên có chất lượng chuyên môn cao, cơ sở máy móc hiện đại, B-select 

Vạn lợi tại quận 7 còn chăm chút trải nghiệm khách hàng với phòng chờ 2 tầng, tổng diện tích 

lên đến 58m2 với đầy đủ sách báo, tạp chí và các chương trình truyền hình. 
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Phòng chờ rộng rãi với đầy đủ tiện nghi  

 

Tất cả những nỗ lực của Vạn Lợi trong suốt 55 năm qua đã bắt đầu ra quả ngọt. Vạn Lợi giờ 

đây không chỉ là một doanh nghiệp “lão làng” mà còn là nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát 

triển của thị trường lốp xe. Bên cạnh chuyện kinh doanh, Vạn Lợi mang cho mình trách nhiệm 

với cộng đồng và nhất là bảo vệ an toàn cho những ai ngồi sau tay lái. 

 

Một tập đoàn toàn cầu cùng hợp tác với doanh nghiệp uy tín địa phương, cả hai đều hướng 

về xã hội và quan trọng nhất là luôn nỗ lực mang lại sự an toàn cho mỗi khách hàng.   
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Đại diện Bridgestone, B-select Vạn Lợi và các đối tác trong ngày hợp tác 

 

B-select là tên gọi của Trung tâm Dịch vụ Lốp xe Du lịch cao cấp của Bridgestone. Đây là một 

mô hình được Bridgestone nghiên cứu và phát triển nhằm mang đến những trải nghiệm chất 

lượng chuẩn quốc tế cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ chăm sóc lốp và xe của Bridgestone. 
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