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BRIDGESTONE VIỆT NAM PHỐI HỢP CÙNG YUSEN LOGISTICS VIỆT 

NAM TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH “VỀ NHÀ AN TOÀN VỚI BRIDGESTONE” 

DÀNH TẶNG 10.000 BỘ PHẢN QUANG CHO CÁC XE TẢI CỦA YUSEN  

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 12 năm 2020 – Bridgestone Việt Nam (Bridgestone) phối hợp 

cùng Công Ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) đã tiếp tục triển khai chương trình “Cùng 

Bridgestone Về Nhà An Toàn” năm 2020. Tiếp nối mục tiêu kiến tạo hành trình an toàn cho người 

Việt trong suốt thập kỷ qua, chương trình dự kiến trao tặng 10.000 bộ phản quang cho các tài xế 

xe tải của Yusen, lan tỏa thông điệp an toàn trên từng chặng đường dọc miền đất nước. 

Hành trình vận chuyển hàng hóa của các bác tài luôn đầy căng thẳng với những cung đường liên 

tỉnh không hoặc thiếu ánh đèn nguy hiểm. Vì phải liên tục xa gia đình để hoàn thành trách nhiệm, 

với họ, làm tốt công việc và được trở về nhà an toàn cùng người thân luôn là nỗi mong mỏi khôn 

nguôi.  

Thấu hiểu và mong muốn chia sẻ khó khăn với các bác tài trên mọi hành trình di chuyển, chương 

trình “Cùng Bridgestone Về Nhà An Toàn” được Bridgestone triển khai từ năm 2016, bắt đầu từ 

Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ ra tới miền Bắc. Trở lại trong năm 2020, chương trình tiếp 

tục triển khai với hoạt động trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các bác tài và trang bị miễn phí bộ 

phản quang “Về nhà an toàn” ở trước, hai bên hông và sau xe. Bộ phản quang do chính các kỹ 

thuật viên của Bridgestone và Yusen thực hiện thao tác dán lên từng chiếc xe, giúp xe phản chiếu 

ánh đèn, được nhìn rõ hơn ở cự ly xa và trong điều kiện thời tiết xấu như mưa giông, sương mù 

hay đêm tối… Bộ phản quang “Về nhà an toàn” được ví như người bạn đồng hành trên mọi hành 

trình, giúp bác tài nhận biết khoảng cách giữa các xe vào ban đêm, đặc biệt là trên các đoạn 

đường thiếu sáng, từ đó giảm thiểu tai nạn và giúp hành trình về nhà thật sự an toàn.  

“Đã 5 năm kể từ khi chương trình “Cùng Bridgestone Về Nhà An Toàn” được thực hiện. 

Bridgestone cung cấp những sản phẩm lốp an toàn và chất lượng như M840, R150, R156, 

G540… Bên cạnh đó, chúng tôi luôn muốn bảo vệ giây phút trở về gia đình cho các bác tài bởi 

nghề tài xế vốn là một công việc căng thẳng, thầm lặng, mang nhiều hiểm nguy và những nỗi nhớ 
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khôn nguôi. Bridgestone mong rằng có thể mang đến sự đồng hành cũng như lòng tri ân dành 

cho các tài xế Việt. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng mang đến những hoạt động 

tích cực nhất, đảm bảo tối đa sự an toàn không chỉ cho các bác tài mà còn cho những người cùng 

tham gia giao thông.”- Ông Sadaharu Kato – Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam chia sẻ. 

Đồng hành cùng chương trình “Cùng Bridgestone Về Nhà An Toàn 2020”, đại diện Công ty TNHH 

Yusen Logistics (Việt Nam) – Ông Hidemichi Nakao phát biểu: “Là một trong những thương hiệu 

hàng đầu trong lĩnh vực Logistic trên thế giới, Yusen Logistics cam kết trở thành một “công dân 

gương mẫu” và luôn hành động theo bộ giá trị cốt lõi của tập đoàn. Yusen Logistics rất vinh hạnh 

khi được đồng hành cùng đối tác chiến lược Bridgestone trong chương trình lần này. Đây là một 

chương trình đầy ý nghĩa và cũng là một dịp để thể hiện mối quan tâm tới cộng đồng cũng như 

mong muốn được đồng hành với các bác tài nói chung và với chính những nhân viên, những tài 

xế của Yusen Logistics (Việt Nam) nói riêng. Yusen Logistics đã sử dụng 100% lốp xe của 

Bridgestone với sự tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng cũng như an toàn của sản phẩm. Và bây 

giờ chúng tôi có thêm cơ hội để hợp tác với nhau qua các chương trình cộng đồng bên cạnh các 

hoạt động kinh doanh.” 

Trong suốt thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, là một công ty sản xuất lốp hàng đầu thế giới, 

Bridgestone cam kết mang lại sự an toàn cho mọi hành trình của người Việt. Điều đó không chỉ 

được thể hiện thông qua những sản phẩm lốp xe chất lượng quốc tế chuẩn an toàn, mà còn là 

kim chỉ nam cho nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội như: cung cấp kiến thức an toàn giao thông 

cho các thế hệ bác tài với chương trình “Lăn Bánh An Toàn”, giáo dục ý thức an toàn giao thông 

cho học sinh tiểu học với chương trình “Biệt Đội Bridgestone - Cùng Bé Trọn An Toàn”, cũng như 

những giải pháp hỗ trợ nhằm giúp hành trình của bác tài luôn an toàn và an tâm như khóa đào 

tạo kiến thức về lốp cũng như lái xe an toàn trong chương trình “Cùng Bridgestone Về Nhà An 

Toàn”… Bridgestone tự hào sẽ và luôn là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của người 

Việt thông qua nhiều hoạt động cộng đồng được thực hiện xuyên suốt.  

### 
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Thông tin về Bridgestone 

Tập đoàn Bridgestone là thương hiệu hàng đầu thế giới đồng thời là thương hiệu lốp xe hàng 

đầu tại Việt Nam, các sản phẩm của Bridgestone được sử dụng cho xe ô tô, xe tải, xe buýt và 

nhiều phương tiện khác. Bridgestone là nhà cung cấp lốp theo xe cho nhiều thương hiệu nổi tiếng 

trên thế giới như Toyota, Honda, BMW… Tiếp nối lịch sử 89 năm hình thành và phát triển của 

tập đoàn, năm 2020 đánh dấu hành trình 10 năm của Bridgestone đồng hành cùng thị trường lốp 

xe ô tô Việt Nam.  

Với cam kết “Chất lượng Nhật Bản, Chinh phục toàn cầu”, bước vào thập kỷ tiếp theo, 

Bridgestone sẽ tiếp tục đầu tư và hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất xe nhằm hướng đến 

mục tiêu nâng tầm chất lượng, đáp ứng tối đa giá trị và sự an toàn của khách hàng thông qua 

những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam tại 

Hải Phòng là nhà máy thứ 50 của Bridgestone trên toàn thế giới, được trang bị các công nghệ, 

máy móc hiện đại, với dây chuyền sản xuất lốp chuyên nghiệp và tay nghề kĩ thuật viên được 

đào tạo khắt khe theo các tiêu chuẩn toàn cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách 

hàng. 


