
 

 
 

 
Bridgestone Tiếp Nối Hành Trình An Toàn Với Sự Kiện Khai 

Trương B-Select Bích Thư Tại Hà Nội 
 

Thành phố Hồ Chí Minh (28/6/2019) – Vào ngày 28/6/2019 vừa qua, Bridgestone Việt Nam vừa 

tưng bừng đón chào thành viên mới vào đại gia đình: B-select Bích Thư chính thức khai trương tại 

số 86 đường Vành Đai 3, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau nhiều năm cùng 

Bridgestone nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ, Bích Thư đã chính thức trở 

thành Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Du Lịch Cao Cấp (B-select) - nơi cung cấp những sản phẩm lốp 

Bridgestone chính hãng và những dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

 

Nhu cầu cao gắn với sự đòi hỏi chất lượng dịch vụ tốt 

 

Những năm trở lại đây, song song với sự đi lên của thị trường ô tô, nhu cầu về dịch vụ xe và lốp ngày 

một phát triển. Hơn bao giờ hết, khách hàng mong muốn được trải nghiệm những công nghệ tốt nhất, 

được phục vụ bằng những nhân viên có trình độ chuyên môn hàng đầu cũng như thái độ phục vụ 

chuyên nghiệp nhất. Điều này đòi hỏi các đại lý truyền thống phải không ngừng nâng cao chất lượng 

dịch vụ của mình để ngày càng bắt kịp xu hướng thời đại. Đây chính là sự phát triển tất yếu của thị 

trường lốp xe. 

 

Tài liệu gửi các cơ quan báo chí 

Liên hệ: Phòng Thương hiệu và Trách nhiệm Xã hội 
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Bích Thư chính thức nâng cấp thành B-select - cung cấp sản phẩm lốp Bridgestone 

chính hãng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành lốp, anh Trần Hoàng Hiệp, đại diện từ Bích Thư cho biết: 

“Với kinh nghiệm phân phối lốp được kế thừa từ công ty mẹ Lâm Long, chúng tôi muốn phát triển 

thêm ở mảng dịch vụ nhằm chăm sóc nhu cầu về sử dụng lốp của khách hàng cách toàn diện hơn. 

Chúng tôi đã hợp tác cùng Bridgestone ngay từ những ngày đầu thương hiệu Nhật Bản này có mặt 

tại Việt Nam và có cơ hội trải nghiệm và tin tưởng vào các tiêu chuẩn của hãng.” Khi đưa xe vào B-

select Bích Thư, khách hàng sẽ được kiểm tra lốp xe bởi những kĩ thuật viên chuyên nghiệp và sử 

dụng dịch vụ bảo dưỡng lốp như bơm Ni-tơ, cân mâm bấm chì, vá lốp, cân chỉnh góc đặt bánh xe 

bằng thiết bị máy móc hiện đại. B-select Bích Thư đã, đang và sẽ là điểm dừng tin cậy của chủ xe tại 

Hà Nội trước khi bắt đầu những cuộc hành trình mới.  

 

Khách hàng hào hứng tham gia “Góc kiến thức an toàn” ngay tại sự kiện 

 

Không thể không nhắc đến người bạn đồng hành hỗ trợ hết mình cho sự thành công của Bích Thư 

trong suốt nhiều năm vừa qua – Bridgestone Việt Nam. B-select Bích Thư là kết quả của nỗ lực từ 

một hãng lốp xe lớn kết hợp với một đại lý giàu kinh nghiệm, nhằm tạo nên một địa điểm chăm sóc 

xe kiểu mới cho người Việt. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống máy móc hiện đại, B-select Bích 

Thư được coi là bước tiếp nối mạnh mẽ cho kế hoạch phát triển kinh doanh trong thị trường phân 

phối lốp xe và dịch vụ bảo dưỡng cao cấp của tập đoàn Bridgestone tại Việt Nam. 

 

Tham vọng mở rộng vòng an toàn và chuỗi hành trình đầy ý nghĩa từ Bridgestone 



 

Các cửa hàng B-select của Bridgestone là sự kết hợp giữa chuyên gia về lốp xe cao cấp có kinh 

nghiệm lâu năm với một mô hình dịch vụ tiêu chuẩn và am hiểu nhu cầu cho khách hàng tại địa 

phương. Không giống với các đại lý chăm sóc lốp xe truyền thống, hệ thống các cửa hàng B-select 

của Bridgestone mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, song hành 

cùng mỗi cửa hàng B-select mới khai trương, Bridgestone Việt Nam đều mong muốn mang lại nhiều 

hơn trải nghiệm an toàn đến mọi tài xế bằng chuỗi hành trình “Lăn Bánh An Toàn”. Đây là sự kiện 

không chỉ mang những ưu đãi đầy hấp dẫn đến những người đam mê xe, mà còn là cơ hội để nâng 

cao kiến thức an toàn, cung cấp các trang thiết bị và chăm sóc toàn diện từ trong ra ngoài, đảm bảo 

mọi thứ trên đường luôn diễn ra suôn sẻ, mọi cung đường về nhà đều được bình an. 

 

 

Tham dự sự kiện, khách hàng sẽ được kiểm tra lốp xe bởi những kĩ thuật viên chuyên 

nghiệp bằng thiết bị máy móc hiện đại 

 

Chiến dịch “Lăn bánh an toàn” năm 2019 của Bridgestone đã đi qua hai địa điểm đầu tiên tại hai địa 

điểm lớn: Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian gần, hành trình mở rộng vòng 

an toàn này vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức tại những tỉnh thành khác xuyên suốt trong năm với sự phối 

hợp đồng hành bởi thương hiệu dầu nhớt cao cấp Motul thực hiện kiểm tra, chăm sóc xe, nhằm kì 

vọng cải thiện trải nghiệm lái xe và mang đến sự an toàn cho thêm nhiều chủ xe và gia đình trên khắp 

cả 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 - 
 


