
 

 
 

 

THANH HÓA - ĐIỂM ĐẾN TIẾP THEO TRONG HÀNH TRÌNH 

“LĂN BÁNH AN TOÀN” 

 

Thành phố Thanh Hoá (20 tháng 9 năm 2019) – Hành trình “Lăn Bánh An Toàn” của Bridgestone 

trong năm 2019 đang tiếp tục mở rộng, tiến đến các tỉnh trọng điểm ở phía Bắc. Vào ngày 13/09/2019 

vừa qua , Bridgestone Việt Nam đã mang chuỗi hành trình này đến số 685 đường Bà Triệu, Thành 

phố Thanh Hoá, chính thức khai trương Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Du Lịch Cao Cấp (B-select) 

Quang Vinh – nâng cấp trực tiếp từ B-shop Quang Vinh. Với dịch vụ chăm sóc xe đạt chuẩn quốc tế 

cùng những sản phẩm lốp xe chính hãng cao cấp, B-select Quang Vinh hứa hẹn một điểm nối để 

cùng Bridgestone Việt Nam lan rộng sự an toàn trên mọi cung đường cho tài xế trên khắp cả nước..  

“Lăn Bánh An Toàn” đến Thanh Hóa với B-select Quang Vinh 

Với kinh nghiệm dày dặn trong ngành lốp, đồng thời là đại lý của Bridgestone trong suốt những năm 

vừa qua, Quang Vinh luôn cung cấp các trang thiết bị hiện đại, sản phẩm lốp chính hãng và dịch vụ 

chăm sóc lốp đạt chuẩn quốc tế. Thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, Quang Vinh đã chính 

thức được nâng cấp, trở thành Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Du Lịch Cao Cấp (B-select) của 

Bridgestone. 

Tài liệu gửi các cơ quan báo chí 

Liên hệ: Phòng Thương hiệu và Trách nhiệm Xã hội 
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Bằng vị trí chiến lược và dân số lớn, tỉnh Thanh Hóa đã và đang trở thành nơi thu hút một lượng 

không nhỏ vốn đầu tư từ trong cũng như ngoài nước. Song hành cùng sự phát triển của kinh tế là sự 

tăng lên của lượng xe cá nhân, mà rõ rệt nhất là tại trung tâm thành phố Thanh Hóa. Nhu cầu về an 

toàn, về bảo dưỡng và sửa chữa xe nay đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết tại khu vực này, đặc 

biệt là trong mùa mưa bão sắp tới. Nhận thấy được điều này, Bridgestone Việt Nam – doanh nghiệp 

đi đầu trong ngành lốp ô tô đã lựa chọn Quang Vinh trở thành đại diện của mình để đảm bảo an toàn 

cho mỗi hành trình lăn bánh. Ngày 13 tháng 09 năm 2019, Bridgestone chính thức đón chào Quang 

Vinh gia nhập đại gia đình B-select của mình. 



 

Ông Nguyễn Đăng Hiếu - đại diện B-select Quang Vinh chia sẻ: “Được thành lập là một B-shop vài 

năm trước, chúng tôi tự hào về kinh nghiệm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chăm sóc xe 

chất lượng. Tôi mong muốn B-select Quang Vinh sẽ là địa điểm ưa thích và đáng tin cậy hơn nữa 

trong tương lai. Với các thiết bị hiện đại, dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế từ Bridgestone, 

cùng đội ngũ nhân viên tâm huyết, B-select Quang Vinh sẵn lòng tư vấn và giúp đỡ các bác tài lựa 

chọn loại lốp để mỗi hành trình đều thật an toàn”. 

 

B-select và chuỗi hành trình “Lăn bánh an toàn” đầy ý nghĩa 

 

Trong suốt nhiều năm qua, Bridgestone đã thực hiện nhiều chiến dịch hướng tới cộng đồng nhằm 

mang lại những lợi ích tốt đẹp ở cả ba lĩnh vực: Di chuyển an toàn, Môi trường và Con người. Với 

những hoạt động đã thực hiện, Bridgestone mong muốn bày tỏ sự quan tâm đến con người và cộng 

đồng, đặc biệt là những tài xế ngồi sau tay lái.  

 

Song hành cùng mỗi cửa hàng B-select mới khai trương, hành trình “Lăn bánh an toàn” là một trong 

những chiến dịch đầy tính nhân văn của Bridgestone khi dành cho quý khách hàng. Không những 

mang đến sự an toàn trên từng cây số cùng các ưu đãi vô cùng thiết thực, hành trình còn chở theo 

lý tưởng mang đến sự an toàn cho các em nhỏ khi chuyển toàn bộ số tiền bán vé cho việc mua nón 

bảo hiểm, dành tặng cho các em học sinh tiểu học ngay tại địa phương nơi chương trình đi qua. 



 

Bắt đầu từ năm 2016, chiến dịch đã đi qua nhiều địa điểm, mang đến nhiều ưu đãi bảo dưỡng lốp 

trọn vẹn cho các bác tài trên khắp cả nước. Ngoài các dịch vụ lốp từ cơ bản đến cao cấp như quét 

lỗi điện tử, kiểm tra lốp xe, cân chỉnh thước lái, các xe tham chương trình sẽ được kiểm tra trực tiếp 

về tình trạng của nhớt từ đối tác Motul – nhãn hiệu dầu nhớt cao cấp hàng đầu. Chủ xe cũng được 

tư vấn các kỹ năng cần thiết như kiến thức lái xe an toàn, thay bánh xe dự phòng, lái xe trong đường 

ngập nước… 

 

Kế thừa những tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt từ Bridgestone trên toàn cầu, sự ra đời và nâng 

cấp các đại lý thành B-select trong 7 năm qua đã đã khẳng định tầm nhìn dài hạn của Bridgestone 



với thị trường Việt Nam. B-select cùng chuỗi chương trình Lăn Bánh An Toàn đã, đang và sẽ trở 

thành người bạn tin cậy cùng tay lái trên mọi cung đường đất nước. 

 

 

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 - 
 


