
 

 
 

 

Bridgestone sẵn sàng chào đón thế giới đến với quê hương 
Tokyo ở Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 

 

Tokyo (ngày 22 tháng 7 năm 2019) – Chỉ còn 1 năm nữa, Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, sự kiện 

thể thao văn hoá được cả thế giới mến mộ và chờ đợi sẽ diễn ra. Trước cột mốc quan trọng và đáng 

chú ý này, tập đoàn Bridgestone (Bridgestone), công ty sản xuất cao su và lốp xe hàng đầu thế giới, 

đồng thời là đối tác toàn cầu duy nhất của Thế vận hội Olympic và Paralympic, sẽ tổ chức nhiều hoạt 

động chào mừng và chuẩn bị chu đáo cho sự kiện đặc biệt này. Thông qua những hoạt động này của 

Bridgestone, những người yêu thích thể thao trên toàn thế giới có thể cùng dõi theo hành trình của 

Thế vận hội Olympic Tokyo 2020; cũng như chia sẻ và lan toả những giá trị tinh thần tốt đẹp của 

Olympic đến với tất cả mọi người và khuyến khích họ hết mình theo đuổi giấc mơ của bản thân. 

 

Với gần 90 năm lịch sử hình thành tại Nhật Bản và có hơn 28.000 nhân viên tại quốc gia này, Thế 

vận hội Olympic diễn ra tại Tokyo vào năm 2020 sắp tới có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Bridgestone. 

Là một phần trong cam kết toàn cầu của mình, Bridgestone luôn tập trung vào việc hỗ trợ và nâng 

cao trải nghiệm cho tất cả các vận động viên, nhân viên, người hâm mộ và khách mời ở Tokyo có thể 

di chuyển, sống, làm việc, và vui chơi một cách an tâm và an toàn nhất trong suốt quá trình diễn ra 

Thế vận hội. Không chỉ dừng lại ở đó, Bridgestone cũng không ngừng cố gắng để chắc chắn những 

nỗ lực hỗ trợ Thế vận hội sẽ mang lại những đóng góp tích cực cho thành phố Tokyo và cư dân, kể 

cả sau khi Thế vận hội Olympic và Paralympic kết thúc. 

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành đại diện thuộc Tập đoàn 

Bridgestone, ông Masaaki Tsuya có đôi lời chia sẻ: "Là một đối tác toàn cầu duy nhất của Thế vận 

hội Olympic và Paralympic có trụ sở chính tại Tokyo, chúng tôi cảm thấy tự hào khi có thể hỗ trợ cho 

Thế vận hội và chào đón tất cả mọi người hâm mộ Olympic từ khắp nơi trên thế giới đến với quê 

hương của chúng tôi. Sau khi Bridgestone được thành lập vào năm 1931, sự cống hiến đối với "phúc 

lợi và hạnh phúc của nhân loại" của người sáng lập đã gắn chặt với văn hóa của công ty, và điều này 

vẫn sẽ tiếp tục gắn liền trong hành trình thực hiện sứ mệnh ‘Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo’. 

Chúng tôi mong muốn truyền tải những giá trị lâu đời này cùng với tầm nhìn của công ty về sự đổi 

mới của ngành công nghiệp trong tương lai khi làm đối tác hỗ trợ cho Thế vận hội Olympic và 

Paralympic Tokyo 2020.” 

Tài liệu gửi các cơ quan báo chí 
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Bridgestone sẵn sàng chào đón thế giới đến với Tokyo ở Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 

 

Thông qua danh mục sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đa dạng của mình, Bridgestone tự hào có thể 

hoàn toàn giúp Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) và Ủy ban tổ chức 

Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo (TOCOG) tổ chức một trong những Thế vận hội hiệu quả 

và bền vững nhất từng có cho các vận động viên, người hâm mộ và thành phố chủ nhà. Sự hỗ trợ 

của Bridgestone bao gồm những hạng mục sau: 

 

 Là đơn vị tài trợ lốp xe chính thức cho các đoàn xe của Thế vận hội Olympic và 

Paralympic  

 Tiến hành cung cấp và lắp đặt các thiết bị cách chấn hiện đại của Bridgestone tại Trung 

tâm thể thao dưới nước Tokyo Aquatics Centre và Nhà thi đấu Ariake Arena được 

công bố dạo gần đây để giúp giảm khả năng thiệt hại trong những trận động đất.  

 Cam kết hỗ trợ sáng kiến Quản lý nhu cầu giao thông (TDM) của Chính quyền thành 

phố Tokyo, tập trung vào việc giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông tại thành phố 

chủ nhà vào mùa hè tới. 

 Cung cấp hàng loạt các sản phẩm và giải pháp đa dạng sáng tạo hàng đầu trong 

ngành công nghiệp được thiết kế để thúc đẩy tính di động hiệu quả và bền vững, đem 

lại hiệu quả cả trong xây dựng và hơn thế nữa. 

 Tổ chức chương trình tình nguyện cho phép hàng trăm nhân viên của công ty làm việc 

chặt chẽ với các tổ chức để luôn đảm bảo người hâm mộ và các vận động viên trải 

nghiệm một kì Thế vận hội thật suôn sẻ và hiệu quả. 

 

Tất cả các hoạt động của Bridgestone liên quan đến quan hệ đối tác Olympic và Paralympic trên toàn 



thế giới được thiết kế để phù hợp cho tất cả mọi người, qua đó Bridgestone hy vọng có thể giúp 

những người có hoàn cảnh khó khăn có thể có động lực vượt qua được trở ngại và nghịch cảnh để 

vươn lên và “Theo đuổi ước mơ” của họ. Để hỗ trợ cho những nỗ lực này, công ty nhận được sự 

hợp tác từ hơn 50 vận động viên của Thế vận hội Olympic và Paralympic. Các vận động viên sẽ làm 

đại sứ thương hiệu truyền cảm hứng và hy vọng ở hơn 15 quốc gia trên Hành trình đến Tokyo 2020.  

 

Thế vận hội vào mùa hè sắp tới này cũng là một cơ hội để Bridgestone được giới thiệu những sáng 

kiến công nghệ mới, cũng như chuyển mình trở thành một tập đoàn toàn cầu thực sự với nhiều công 

nghệ tiên phong trong năm 2020. Trong thời gian sắp tới, Bridgestone sẽ tiếp tục cập nhật các thông 

tin chi tiết hơn về những hoạt động phối hợp, hỗ trợ của mình tại Thế Vận hội Olympic và Paralympic 

Tokyo 2020 và hơn thế nữa.  

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về sự hợp tác với Thế vận hội Tokyo 2020, quý vị vui lòng ghé thăm 

website của Bridgestone tại https://www.bridgestone.com/olympics/ 

 

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 tự hào trở thành đối tác Olympic toàn cầu vào năm 2014 và đối tác Paralympic toàn cầu vào 

năm 2018. Tập đoàn Bridgestone có quyền lợi toàn cầu với phong trào Olympic và Paralympic đến năm 

2024, bao gồm các Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, Bắc Kinh 2022 và Paris 2024. Tập 

đoàn chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cải thiện cách con người di chuyển, sống, làm 

việc, vui chơi và các cam kết đối với lịch sử thể thao và đổi mới của phong trào Olympic và Paralympic 

hơn 100 năm. Các hoạt động liên quan đến Olympic và Paralympic của Bridgestone hướng theo thông 

điệp “Theo đuổi ước mơ” nhằm truyền cảm hứng cho mọi người vượt qua những trở ngại và kiên trì theo 

đuổi mục tiêu của mình. Là một đối tác toàn cầu, Bridgestone có đầy đủ quyền tiếp thị toàn bộ các sản 

phẩm bao gồm các loại lốp, dịch vụ lốp và dịch vụ ô tô được chọn, xe đạp tự hành, vòng bi cách ly địa 

chấn và các sản phẩm công nghiệp và xây dựng. 

 

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

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

với chất lượng tuyệt hảo.” 
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Liên hệ: Phòng Thương hiệu và Trách nhiệm Xã hội 

(+84) 901 880 813 – bridgestone.vietnam@bridgestone.com 

 
 

- Kết thúc - 
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