
 

 
 

 

TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ CHĂM SÓC XE CAO CẤP CÙNG  

B-SELECT VINH ANH TẠI BẮC GIANG 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 - Trung tâm Dịch vụ Lốp xe Du lịch Cao cấp 

B-select Vinh Anh đã chính thức khai trương hôm 20/09 tại số 582 Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang với phòng chờ tiện nghi, thiết bị hiện đại và sản phẩm cao cấp. Nhân sự kiện này, chương 

trình “Lăn bánh an toàn” năm 2019 kèm thông điệp “Chăm sóc tối đa - Lên ga vững lái” của 

Bridgestone tiếp tục được triển khai cho các khách hàng địa phương tín nhiệm thương hiệu lốp. Bằng 

uy tín và kinh nghiệm hoạt động lâu năm, B-select Vinh Anh - thành viên mới trong đại gia đình 

Bridgestone - hứa hẹn sẽ trở thành chốn dừng chân lý tưởng của các tài xế yêu thích dịch vụ chăm 

sóc xe chuyên nghiệp và đẳng cấp. 

 

Ưu đãi hấp dẫn và chất lượng dịch vụ tuyệt hảo tại B-select Vinh Anh 

 

Tham gia chương trình Lăn bánh an toàn 2019 của Bridgestone diễn ra trong 3 ngày (20-22/09/2019) 

nhân dịp B-select Vinh Anh tại Bắc Giang khai trương, các chủ xe đã được đội ngũ chuyên viên và 

kỹ thuật viên giúp kiểm tra, tư vấn và thay lốp bằng dịch vụ chăm sóc xe theo tiêu chuẩn quốc tế đồng 

thời trải nghiệm Góc kiến thức an toàn ngay tại sự kiện. Bên cạnh đó, Bridgestone gửi đến khách 

hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn như: mua 3 lốp tặng 1 lốp, tặng 1 bình nhớt 4 lít Motul cao cấp, tặng 1 

búa cứu hộ đa năng và giảm 50% dịch vụ lốp xe. Vị trí thuận lợi, khu vực phòng chờ tiện nghi và 

thoải mái cùng chất lượng dịch vụ đẳng cấp của B-select Vinh Anh đã nhận được rất nhiều đánh giá 

tích cực từ các chủ xe góp mặt trong chương trình này.  
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Chia sẻ về thành công của lễ khai trương, ông Phạm Việt Hoàng, đại diện B-select Vinh Anh cho biết: 

“Chúng tôi thật sự tự hào khi được chọn làm một trong những điểm dừng trên hành trình Lăn bánh 

an toàn 2019 của Bridgestone Việt Nam. Sự an toàn cùng dịch vụ chăm sóc xe tuyệt hảo là yếu tố 

được B-select Vinh Anh đặt lên ưu tiên hàng đầu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng 

phục vụ bất cứ khi nào các anh em tài xế có nhu cầu về chăm sóc lốp lẫn bảo dưỡng xe”. 

 

Với cam kết phục vụ chuyên nghiệp và tận tâm, B-select Vinh Anh sẽ là thành viên tiếp theo trong gia 

đình Bridgestone cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, hiện đại cho lốp và xe, qua đó giúp các bác 

tài luôn an tâm và an toàn trên những chặng đường phía trước. 

 

Hành trình Lăn bánh an toàn và những giá trị tích cực hướng đến cộng đồng  

 

Đồng hành cùng sự kiện khai trương các Trung tâm Dịch vụ Lốp xe Du lịch Cao cấp (B-select) mới, 

hành trình Lăn bánh an toàn 2019 của Bridgestoned đến nay đã đi qua 4 điểm dừng và chiếm được 

thiện cảm cũng như sự tin cậy từ đông đảo người cầm lái ở các địa phương. Đây là chương trình 

chăm sóc xe toàn diện dành cho các chủ xe du lịch được tiến hành thường xuyên từ năm 2016, tạo 

điều kiện cho người cầm lái trải nghiệm chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế do Bridgestone bảo 

chứng. Không chỉ vậy, thông qua việc trao đổi trực tiếp cùng nhóm chuyên viên từ Bridgestone và đối 

tác Motul – nhãn hàng dầu nhớt cao cấp tại B-select, các chủ xe có cơ hội tích lũy thêm nhiều kiến 

thức hữu ích, nhờ đó có thể kịp thời xử lý các sự cố thông thường đồng thời chọn được sản phẩm 

lốp và cách chăm sóc xe thích hợp nhất. 

 

 

 

 

Trên hành trình “Lăn bánh an toàn” đầy ý nghĩa, Bridgestone còn thực hiện các hoạt động xã hội thiết 

thực bằng doanh thu từ chuỗi sự kiện khai trương: trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tiểu 

học tại địa phương, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong cộng đồng.  

  

Hành trình này sẽ tiếp tục tiến đến những điểm dừng khác, mang lại cho người cầm lái khắp cả nước 

dịch vụ chăm sóc xe chất lượng cao và lan tỏa rộng rãi ý thức về an toàn trong việc tham gia giao 



thông cũng như chăm sóc phương tiện di chuyển.  

 

 

Thông tin về Bridgestone: 

Tập đoàn Bridgestone (trụ sở chính tại Tokyo) là công ty lốp xe và cao su lớn nhất thế giới. Ngoài việc 

cung cấp sản phẩm lốp được ứng dụng rộng rãi, Bridgestone cũng sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm 

phong phú, bao gồm cả cao su công nghiệp, các sản phẩm hóa chất và mặt hàng thể thao. Sản phẩm của 

Bridgestone hiện đang kinh doanh ở 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. 

 

Bridgestone Việt Nam thuộc tập đoàn Bridgestone, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2010. 

Bridgestone Việt Nam cung cấp sản phẩm lốp cho toàn quốc theo triết lý kinh doanh “Phục vụ xã hội với 

chất lượng tuyệt hảo.” 
 

- Kết thúc - 
 


