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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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BRIDGESTONE KHỞI  ĐẦU NĂM MỚI 2019 

VỚI KHAI TRƯƠNG B-SELECT NHỊ NGUYÊN TẠI LÂM ĐỒNG 
 

Để mang lại sự an toàn trong những chuyến du xuân ý nghĩa, ngày 24/01/2019 vừa qua, 

Bridgestone đã khởi đầu năm 2019 với sự khai trương của trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch 

cao cấp B-select Nhị Nguyên tại 548 Quốc lộ 20, Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.  

Với diện tích trên 500m2 cùng máy móc hiện đại, sản phẩm chất lượng và cách chăm sóc lốp 

chuẩn nhất, B-select Nhị Nguyên sẽ là điểm chăm sóc lốp đáng tin cậy của các khách hàng cần 

đến các dịch vụ về lốp trong thời gian tới.  

 

 

Khách hàng và đại diện các đối tác trong ngày khai trương B-select Nhị Nguyên 

 

B-select Nhị Nguyên - Mô hình trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp tiêu chuẩn toàn cầu tại 

Lâm Đồng 

Đức Trọng là một huyện quan trọng, nằm trên quốc lộ 20 giữa tỉnh Lâm Đồng và chỉ cách 

thành phố Đà Lạt 30km, tại đây người dân sở hữu số lượng lớn ô tô và di chuyển thường 

xuyên mỗi ngày, nên nhu cầu bảo dưỡng lốp xe là điều không thể thiếu tại đây, đặc biệt là 

vào dịp cận Tết. 
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Nắm bắt được nhu cầu thị trường Bridgestone quyết định chọn B-select Nhị Nguyên – Lâm 

Đồng là nơi đồng hành trong việc chăm sóc xe, đặc biệt là chăm sóc lốp xe cho khách hàng, 

mang đến sự an tâm trên những chuyến đi. 

 

Ông Nguyễn Duy Trung – Đại diện B-select Nhị Nguyên chia sẻ: “Với vị trí thuận tiện, máy móc 

hiện đại, sản phẩm chất lượng cùng cách chăm sóc lốp chuẩn nhất, chúng tôi tin rằng B-select 

Nhị Nguyên sẽ là điểm chăm sóc lốp đáng tin cậy của các anh chị cần đến các dịch vụ về lốp 

trong thời điểm Tết Nguyên Đán, thời điểm để chúng ta sum vầy bên gia đình, cùng nhau trải 

nghiệm những chuyến du xuân ý nghĩa. Bất cứ khi nào quý khách có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn 

về chăm sóc lốp cũng như chăm sóc xe, đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi luôn sẵn sàng phục 

vụ.” 

 

Tại B-select Nhị Nguyên, những dịch vụ chăm sóc xe được tích hợp đa dạng để có thể cùng lúc 

chăm sóc toàn diện cho xe của khách hàng. Ngoài những dịch vụ về lốp, B-select Nhị Nguyên 

còn cung cấp dịch vụ thay nhớt, kiểm tra, thay thế ắc quy cũng như vệ sinh, bảo dưỡng xe. 

 
Đội ngũ chăm sóc xe chuyên nghiệp và tận tâm tại B-select Nhị Nguyên 
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Đại diện Bridgestone, B-select Nhị Nguyên và các đối tác trong ngày hợp tác 

 

Bridgestone và B-select - Hành trình tâm huyết 

 

Trách nhiệm xã hội được Bridgestone phát triển dựa trên định hướng mang tới các giá trị 

thiết thực cho địa phương, thể hiện ở ba lĩnh vực: Di chuyển an toàn, Môi trường và Con người. 

 

Sứ mệnh phát triển cộng đồng của Bridgestone không chỉ về mặt xã hội, mà còn bao gồm việc 

tham gia tạo nên Môi trường xanh. Mỗi sản phẩm Bridgestone đều trải qua quá trình nghiên 

cứu chuyên sâu để đảm bảo sự thân thiện với môi trường từ tỉ lệ chất liệu cao su đến lực cản 

lăn giúp tiết kiệm nhiên liệu cũng như giảm lượng khí thải CO2... 

 

B-select Nhị Nguyên là trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp đạt chuẩn đầu tiên của thành 

phố, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc lốp chuyên nghiệp cho hơn 20.000 xe của tỉnh. Tại đây 

có đầy đủ thiết bị máy móc chuyên ngành hiện đại, như máy cân chỉnh thước lái Hunter nhập 

từ Mỹ, sử dụng các phần mềm chuyên ngành đảm bảo sự chính xác trong chẩn đoán và sửa 

chữa. Do vậy, các chủ xe ở Lâm Đồng đã có thêm một địa chỉ chăm sóc xe toàn diện và thay 

lốp chính hãng. 
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Phòng chờ B-select rộng rãi với đầy đủ tiện nghi 
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