
 

 
 

CHĂM SÓC TỐI ĐA – LÊN GA VỮNG LÁI  

CÙNG B-SELECT THANH LONG 

 

Thành phố Hồ Chí Minh (27 tháng 5 năm 2019) - Nhằm mục đích mang đến sự an toàn trên mọi 

cung đường cho các xế Việt, trong ba ngày từ 24/05 đến ngày 26/05/2019, Bridgestone đã khởi động 

hành trình Lăn bánh an toàn năm 2019 với thông điệp “Chăm sóc tối đa – Lên ga vững lái” nhân sự 

kiện khai trương của trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp B-select Thanh Long tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. Với kinh nghiệm chăm sóc xe lốp hơn 40 năm, cùng trang thiết bị hiện đại và sản phẩm 

chất lượng đạt chuẩn, B-select Thanh Long được hứa hẹn sẽ là điểm chăm sóc lốp đáng tin cậy của 

các khách hàng trước mọi chuyến đi trong thời gian sắp tới.  

 

B-select Thanh Long - địa chỉ chăm sóc xe cao cấp và toàn diện hàng đầu 

 

Hợp tác cùng Bridgestone từ năm 2016 với mô hình B-shop, đến hiện tại, Thanh Long đã chính thức 

trở thành trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp B-select - cung cấp đa dạng dịch vụ từ chăm sóc 

xe, thay lốp, ắc quy, kiểm tra nhớt… Với vị trí vô cùng thuận lợi khi nằm ngay cửa ngõ trung tâm 

thành phố và trên trục đường chính Phạm Văn Đồng, B-select Thanh Long là điểm đến uy tín giúp 

các chủ xe ở khu vực ngoại thành như Thủ Đức, quận 9, quận 12 và khách hàng từ các tỉnh lân cận 

như Bình Dương, Đồng Nai có cơ hội được chăm sóc lốp đúng cách và đạt chuẩn một cách chất 

lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí hoàn hảo cho khách hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thanh Long đã chính thức trở thành trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp B-select 

- cung cấp đa dạng dịch vụ chăm sóc lốp 
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Tại sự kiện vừa qua, các chuyên viên và kĩ thuật viên đầy kinh nghiệm của B-select Thanh Long đã 

giúp các chủ xe kiểm tra, thay lốp và tư vấn về lốp. Các vết chém cắt, vết nứt, độ dày gai lốp và áp 

suất lốp cũng như các kiến thức tham gia giao thông an toàn cũng được tư vấn nhiệt tình để đảm 

bảo khách hàng có thể tự bảo vệ sự an toàn của mình trên mọi hành trình. Với sự tài trợ và hợp tác 

của nhãn hàng dầu nhớt Motul, khi tham dự chương trình ngoài nhận được phần quà từ Bridgestone 

là 01 búa đa năng cao cấp, khách hàng còn được nhận thêm 01 bình nhớt cao cấp Motul 4L để hành 

trình càng thêm mượt mà, êm ái. 

 

Đại diện của B-select mới khai trương, anh Thanh Long xúc động chia sẻ: “Thật sự tự hào khi trở 

thành điểm dừng đầu tiên trong hành trình Lăn bánh an toàn của Bridgestone trong năm 2019. Với 

tinh thần luôn tôn trọng sự an toàn cho anh em xế Việt, hi vọng rằng B-select Thanh Long sẽ luôn là 

điểm đến đáng tin cậy của mỗi khách hàng, để mỗi sự “lăn bánh” của anh em đều thật sự an tâm và 

an toàn nhất!” 

 

Bridgestone và B-select – Sứ mệnh phục vụ tuyệt hảo từ Bridgestone  

 

Từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, Bridgestone luôn hoạt động với việc đặt trách nhiệm xã hội lên 

trên, phát triển theo hướng mang đến những giá trị tích cực và thiết thực nhất cho cộng đồng thông 

qua ba lĩnh vực: Di chuyển – Con người – Môi trường. B-select từ Bridgestone chính là một trong 

những sứ mệnh mà nhãn hàng đã và đang làm rất tốt để chăm sóc cộng đồng xe nói riêng và xã hội 

nói chung. Bởi ở B-select, sự an toàn của mọi người kể cả chủ xe – người thân của họ hay những 

người cùng tham gia giao thông đều phải thật sự được đảm bảo dù là trên bất kì chặn đường nào 

trong cuộc đời.  

 

 

Bridgestone luôn hoạt động với việc đặt trách nhiệm xã hội lên trên, phát triển theo 

hướng mang đến những giá trị tích cực và thiết thực nhất cho cộng đồng 



Hành trình “Lăn bánh an toàn” từ Bridgestone là một chương trình chăm sóc xe toàn diện dành cho 

các chủ xe du lịch được thực hiện thường xuyên kể từ năm 2016 thông qua sự kiện khai trương B-

select. Ngoài việc giúp chủ xe tiếp cận chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế được bảo chứng và tổ chức 

bởi Bridgestone, điểm nhấn của hành trình chính là sự tương tác trực tiếp giữa những kỹ thuật viên 

chuyên nghiệp của hãng khi tham gia tư vấn trực tiếp cho các chủ xe những kiến thức hữu ích để có 

thể nhận biết, xử lý các sự cố thường gặp và lựa chọn cho mình dòng sản phẩm lốp, cách chăm sóc 

và bảo dưỡng phù hợp. Đồng thời, thông qua hành trình này, Bridgestone sẽ cùng các B-select dành 

tặng 100% số tiền bán vé sự kiện để thực hiện những hoạt động xã hội ý nghĩa, cụ thể trong năm 

nay là việc trao tặng nón bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học tại địa phương, đảm bảo sự di 

chuyển an toàn của mọi cá nhân trong cộng đồng. 

 

 

 

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 - 


