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Bridgestone với đội hình đa dạng của hơn 75 Vận động viên 

hướng đến Olympic & Paralympic Tokyo 2020 
Đội hình Bridgestone gồm các vận động viên từ hơn 20 thị trường chính và tham gia hơn 30 

bộ môn thi đấu. 

 

TOKYO (Ngày 27 tháng 2 năm 20209) – Tập đoàn Bridgestone (Bridgestone), nhà sản xuất lốp xe 

lớn nhất thế giới và là Đối tác Olympic & Paralympic toàn cầu đã thành lập đội hình vận động viên 

đại sứ Bridgestone toàn cầu (đội Bridgestone) để hỗ trợ cho Thế vận hội Olympic & Paralympic Tokyo 

2020 diễn ra tại thành phố có trụ sở chính của tập đoàn. 

 

Danh sách Đội Bridgestone được mở rộng liên tục, hiện đã bao gồm hơn 75 vận động viên từ hơn 

20 thị trường chính và 34 môn thể thao. Trong số đó có María José Granatto (khúc côn cầu) từ 

Argentina; Heath Davidson (quần vợt xe lăn), Joe Ingles (bóng rổ) từ Úc; Darlan Romani (điền 

kinh) từ Brazil; Aaron Brown (điền kinh) từ Canada; Chen Long (cầu lông) từ Trung Quốc; Charlotte 

Bonnet (bơi lội) từ Pháp; P.V. Sindhu (quần vợt) từ Ấn Độ; Gregorio Paltrinieri (bơi lội) từ Ý; 

Kosuke Hagino (bơi lội) và Manami Tanaka (quần vợt xe lăn) từ Nhật Bản; Aída Roman (bắn cung) 

từ Mexico; Lidia Valentín (cử tạ) và Javier Gómez Noya (ba môn phối hợp) từ Tây Ban Nha; Daley 

Thompson (điền kinh, đã nghỉ hưu) từ Vương quốc Anh; và Allyson Felix (điền kinh trong sân vận 

động), Missy Franklin (bơi lội, đã nghỉ hưu) và Jessica Long (bơi lội dành cho người khuyết tật) 

đến từ Mỹ… Xem danh sách vận động viên đại sứ của Đội Bridgestone tại đây. 

 

Shu Ishibashi, Phó Chủ tịch & Giám đốc điều hành đại diện của tập đoàn Bridgestone cho biết: “Thật 

sự rất trùng hợp rằng chúng tôi đang hỗ trợ nhóm đại sứ vận động viên lớn và đa dạng nhất của 

Bridgestone ngay tại thành phố ‘quê nhà’. Vận động viên là đại diện cho con tim và linh hồn của Thế 

vận hội Olympic và Paralympic. Các vận động viên đẳng cấp thế giới trong Đội Bridgestone là hiện 

thân của sự kiên trì, niềm đam mê và động lực cần thiết để thành công khi đối mặt nghịch cảnh. 

Chúng tôi vô cùng tự hào được kỷ niệm hành trình của họ và cùng truyền cảm hứng cho mọi người 

theo đuổi giấc mơ của mình.” 

 

Mỗi vận động viên đại sứ trong Đội Bridgestone được lựa chọn kỹ càng dựa trên các tiêu chí liên 
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quan đến giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, câu chuyện cá nhân, đặc tính hiệu suất thi đấu và sự tham 

gia của cộng đồng. Hành trình của mỗi vận động viên sẽ được kể lại thông qua các hoạt động 

marketing, cộng đồng, khách hàng và nhân viên ở các thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra Thế 

vận hội Olympic & Paralympic 2020. Việc này phù hợp với thông điệp toàn cầu của Bridgestone: 

“Chase your dream – Theo đuổi ước mơ”. Thông điệp này được tạo ra để truyền cảm hứng đến mọi 

người vượt qua trở ngại để theo đuổi mục tiêu của bản thân. Các vận động viên cũng nhận được sự 

hỗ trợ tài chính và tiếp cận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của Bridgestone. 

 
Missy Franklin, vận động viên từng năm lần đạt huy chương vàng Olympic ở London 2012 và Rio 
2016 cho biết: “Tôi vinh dự được đại diện Đội Bridgestone và cùng rất nhiều vận động viên tuyệt vời 
từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào hành trình Thế vận hội Olympic & Paralympic Tokyo 2020. 
Bridgestone hiểu ý nghĩa của việc phấn đấu cho các thành tích ưu tú ở mức cao nhất. Tôi hào hứng 
được hợp tác với một doanh nghiệp chia sẻ giá trị cá nhân và tin tưởng mạnh mẽ vào việc ủng hộ 
phong trào Olympic, Paralympic và các vận động viên trên trên khắp thế giới.” 
 
Là một phần trong cam kết đổi mới và di chuyển, Bridgestone cũng đã bắt đầu áp dụng chuyên môn 
về lốp và cao su của mình để hỗ trợ các tiến bộ kỹ thuật vào các thiết bị vận động viên. Ở Nhật Bản, 
Bridgestone đã phát triển chiếc xe đạp thiết bị theo dõi mới cho vòng đua xe đạp của Đội tuyển Nhật 
Bản tại Olympic Tokyo 2020, và họ cũng đang theo đuổi các dự án hỗ trợ cho các môn thể thao 
Paralympic, trong đó bao gồm cả lốp cho môn quần vợt xe lăn. Công ty hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẫy 
và mở rộng những nỗ lực này để tác động tích cực đến các vận động viên trên thế giới trong những 
năm tới. Danh sách vận động viên bổ sung của Đội Bridgestone sẽ được công bố trước Tokyo 2020. 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 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, gối cách 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.” 
 

----- 
 

Liên hệ: Phòng Thương hiệu và Trách nhiệm Xã hội 

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

 
- Kết thúc – 


