
 

 

HÀNH TRÌNH BMW CARAVAN 2019 ÊM ÁI CÙNG LỐP BRIDGESTONE 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019 - Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt 

Nam tham gia lễ khai mạc chương trình BMW Caravan 2019 tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do 

BMW Club Việt Nam tổ chức trong vai trò là thương hiệu lốp tài trợ cho hành trình này. Đây là cơ hội để 

Bridgestone Việt Nam chứng minh ưu điểm về tính êm ái, an toàn và bền bỉ của các sản phẩm lốp dành cho 

các dòng xe sang trọng như BMW, hỗ trợ người lái vượt qua mọi địa hình, thời tiết.  

 

Lốp Bridgestone - Người đồng hành đáng tin cậy cho hành trình Caravan đầy thách thức 

Caravan là những đoàn xe hội tụ người đam mê xe, hoặc có chung sở thích du lịch, cùng thực hiện những 

chuyến hành trình dài, thậm chí xuyên quốc gia bằng xe tự lái, hành trình này có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều 

tháng. Người lái không chỉ đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn trên những cung đường lạ mà còn phải chấp 

nhận thách thức về cả thể chất và tinh thần trong suốt một thời gian dài. Sự mạo hiểm đó yêu cầu cho chiếc 

xe phải đủ tốt và mạnh mẽ ngay từ bộ phận quyết định trực tiếp đến an toàn và trải nghiệm lái – lốp xe.  

 

Thấu hiểu vai trò quan trọng của lốp xe đối với những cung đường Caravan đầy thách thức, Bridgestone Việt 

Nam đã trở thành thương hiệu lốp tài trợ cho hành trình BMW Caravan 2019. Đây là chuyến du lịch đường 

dài mạo hiểm và hấp dẫn được tổ chức bởi BMW Club Việt Nam – Cộng đồng những người yêu thích dòng 

xe BMW lớn nhất Việt Nam.  

 

Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe 
Bridgestone Việt Nam 

Phòng Thương hiệu & Trách nhiệm Cộng đồng 

Lầu 9, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, 

phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

Điện thoại : +84 28 3825 6013 

Website    : www.bridgestone.com.vn 

Hotline     : 1900 54 54 68 

 

Số 003, ngày 10 tháng 04 năm 2019 

http://www.bridgestone.com.vn/


 

Bridgestone Việt Nam là thương hiệu lốp xe tài trợ cho hành trình BMW Caravan 2019 

 

Đây là chuyến du lịch đường dài mạo hiểm và hấp dẫn được tổ chức bởi BMW Club Việt Nam – Cộng đồng 

những người yêu thích dòng xe BMW lớn nhất Việt Nam 

Sự êm ái vượt trội và bền bỉ, an toàn từ lốp Bridgestone đã hỗ trợ những người lái BMW chinh phục hành 

trình 3.700km kéo dài 9 ngày 8 đêm từ Việt Nam sang Campuchia – Lào – Thái Lan. Thông qua cảm giác lái 

đằm tay, trải nghiệm lái thoải mái, lốp Bridgestone đã làm nên hành trình êm ái và an toàn qua địa hình đường 

đèo dốc, đường trường dài… trong các điều kiện giao thông, thời tiết khác nhau giữa bốn quốc gia. 



 

 

Hành trình sẽ kéo dài 3.700km trong 9 ngày 8 đêm từ Việt Nam sang Campuchia – Lào – Thái Lan 

 

Bên cạnh cơ hội trải nghiệm những cung đường mới, người lái phải đối mặt với nhiều thách thức về địa hình, 

thời tiết khác nhau 

 

Êm ái và an toàn cho người lái tự tin thách thức mọi cung đường  



 

Êm ái và an toàn chính là lý do hai dòng sản phẩm cao cấp Turanza T005A và Alenza 001 của Bridgestone 

xứng đáng trở thành người bạn đồng hành giúp những dòng xe sang trọng như BMW hoàn thành những cung 

đường khó, đảm bảo trải nghiệm lái tối ưu.  

 

Chính sự êm ái vượt trội và bền bỉ, an toàn từ lốp Bridgestone đã hỗ trợ BMW Club Việt Nam vượt qua hành 

trình thách thức này 

Trong đó, dòng lốp Alenza 001 dành cho CUV, SUV hạng sang với thiết kế đặc trưng khối gai bo tròn, vát 

cạnh, hoa gai hay hợp chất cao su đặc biệt mang đến sự êm ái, an toàn và ổn định trên những địa hình cần 

leo đèo, đổ dốc. Và dòng lốp Turanza T005A dành cho xe Sedan được được tối ưu hoá thiết kế để đảm bảo 

tiếp xúc giữa lốp xe và mặt đường đồng đều, giảm tiếng ồn do các xung chấn và va đập, tăng cường sự thoải 

mái, êm ái vượt trội trên những hành trình dù ngắn hay dài. Hai dòng lốp mũi nhọn này đã chứng minh rằng 

bên cạnh ưu điểm bền bỉ và an toàn vốn có, lốp Bridgestone đã nâng cấp trải nghiệm trên hành trình, mang 

đến sự êm ái và thoải mái cho cả người cầm lái lẫn những người đồng hành quan trọng của họ. 

 

Đại diện cho Bridgestone Việt Nam, ông Võ Duy Tân – Trưởng phòng Kinh doanh Lốp Du lịch chia sẻ: “Alenza 

001 và Turanza T005A chính là hai dòng lốp cao cấp của Bridgestone tập trung mang đến hành trình êm ái và 

an toàn cho người lái. Đó chính là những sản phẩm thể hiện cam kết của Tập đoàn Bridgestone và Bridgestone 

Việt Nam trong việc nỗ lực “Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo”. Trong tương lai, chúng tôi hi vọng không 



 

chỉ được tiếp tục đồng hành cùng các cộng đồng yêu xe khám phá mọi cung đường mới lạ mà còn có thể 

hoàn thiện trải nghiệm cho mọi khách hàng trong hành trình quan trọng của họ.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

Thông tin về Bridgestone: 

Bridgestone Việt Nam thuộc Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản, công ty sản xuất lốp xe và cao su lớn nhất thế 

giới. Ngoài lốp xe được ứng dụng rộng rãi, Bridgestone cũng sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng, bao gồm cao 

su công nghiệp, hóa chất và dụng cụ thể thao. Sản phẩm của Bridgestone được bán ở hơn 150 quốc gia và 

vùng lãnh thổ trên thế giới. 

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 
Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam 
Phòng Thương hiệu & Trách nhiệm Cộng đồng 

Lê Huỳnh Hải Sa 

Email       : sa.le@bridgestone.com 

Điện thoại: +84 901 880 81 

 

 

 

 

 

  


