
 

 
 

BRIDGESTONE VIỆT NAM TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP LỐP CHÍNH 

THỨC CỦA TOYOTA VIOS TẠI VIỆT NAM 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020 – Ngày 21/04/2020 vừa qua, Bridgestone Việt 

Nam chính thức ký kết hợp tác cùng Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trở thành nhà cung cấp lốp cho dòng 

xe Toyota Vios. Cụ thể, Bridgestone Ecopia EP150 chính thức trở thành lốp theo xe cho Toyota Vios 2020 

– dòng xe quen thuộc được mệnh danh “ông hoàng doanh số” của Toyota. Đây tiếp tục là sự kết hợp mang 

đến “bộ đôi hoàn mỹ”, đánh dấu chặng đường quan trọng của hai thương hiệu đi đầu trong ngành công 

nghiệp ô tô, mở ra nhiều cơ hội mới cho thị trường Việt Nam trong tương lai. 

Bridgestone Ecopia EP150 - Lốp nội địa với chất lượng quốc tế 

Nhiều năm liên tiếp, Bridgestone Việt Nam đã liên tục nắm vững vị trí tiên phong trong thị trường sản xuất 

lốp xe ô tô tại Việt Nam. Với tham vọng nâng cao vị thế các sản phẩm lốp xe “Made in Vietnam”. Những 

năm vừa qua, Bridgestone Việt Nam đã không ngừng cải tiến, nâng cao để mở rộng từ việc chỉ sản xuất 

để xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Châu Âu, Châu Mỹ…trở thành một trong những cái tên 

sản xuất lốp xe hàng đầu cho thị trường Việt Nam kể từ năm 2017. Kế từ đó, giấc mơ “Người Việt Nam 

sử dụng hàng Việt Nam” dần trở thành hiện thực với hàng trăm ngàn sản phẩm lốp xe đã được sử dụng 

trên thị trường mỗi năm. Trong số đó phải kể đến Ecopia EP150 – một trong những phiên bản hoàn hảo 

được tin tưởng lựa chọn cho các dòng xe nhỏ và trung. 
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Ngay từ khi ra mắt, dòng lốp này nhanh chóng được đón nhận nhờ các tính năng nổi trội. Bridgestone 

Ecopia EP150 được phát triển với hợp chất cao su đặc biệt và thiết kế tiên tiến nhằm giảm lực cản lăn và 

tiêu hao nhiêu liệu xe cũng như giảm khí thải CO2 ra môi trường. Bên cạnh đó, lốp xe được gia cố độ bền 

nên phù hợp di chuyển trên các điều kiện đường sá khác nhau.  

Toyota và Bridgestone – Minh chứng cho sự kết hợp hoàn mỹ 

Cuộc hợp tác của hai thương hiệu toàn cầu Bridgestone và Toyota cho dòng xe Vios phiên bản 2020 mới 

nhất với những điều chỉnh về thiết bị và tính năng vận hành mượt mà, tối ưu hóa sự tiện nghi cho người 

lái thông qua hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến góc trước sau,…được xem là một sự kết hợp hoàn 

mỹ. Toyota Vios luôn được xem là "gà đẻ trứng vàng" của Toyota Việt Nam từ trước đến nay nếu xét về 

mặt doanh số. “Ông vua doanh số” Toyota Vios luôn là mẫu xe dẫn đầu thị trường ô tô trong nước khi vượt 

qua hàng loạt những đối thủ sừng sỏ liên tiếp trong hai năm 2018 và 2019 (Cụ thể, doanh số lần lượt là 

27.188 chiếc cho 2018 và 27.180 chiếc bán ra vào 2019). Những con số trên là minh chứng hùng hồn cho 

độ "hot" của Toyota Vios tại Việt Nam. 

 

Hướng đến việc mang đến trải nghiệm lái êm ái và hoàn hảo cho cả gia đình, Toyota Vios 2020 – “Cả nhà 

đều yêu” sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thiết kế tối ưu với phần để chân thoải mái. Trong khi đó, Ecopia 

EP150 đáp ứng được việc đảm bảo độ an toàn, bền bỉ và ổn định nhờ vào các tính năng đánh lái trên 

nhiều điều kiện đường.. Thêm vào đó, các thông số kỹ thuật ưu việt của Ecopia EP150 cho phép dòng 

lốp này có thể hỗ trợ các hiệu suất xe của Toyota Vios một cách tối đa nhất, đặc biệt là việc tiết kiệm nhiên 

liệu và mang đến giá thành kinh tế - biến “giấc mơ” ô tô không còn quá xa vời với gia đình Việt. 



 

Hơn thế nữa, là một trong số ít các mẫu xe trên thị trường đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, 

Toyota Vios 2020 mang lại sự an tâm cho người lái và hành khách trên mọi hành trình hoàn toàn phù hợp 

với tôn chỉ hoạt động đề cao sự an toàn trên từng cung đường khi không ngừng đưa ra nhiều cải tiến 

trong sản xuất mà Bridgestone luôn theo đuổi.  

Bridgestone từ lâu đã là đối tác toàn cầu của Toyota, và tại Việt Nam, lần kết hợp này cũng không phải là 

lần đầu tiên Bridgestone Việt Nam bắt tay cùng Toyota Việt Nam. Trong suốt nhiều năm qua, Bridgestone 

chứng minh rằng mình là một đối tác cung cấp lốp đáng tin cậy của Toyota khi đáp ứng được nhu cầu và 

thị hiếu trên nhiều phân khúc khác nhau. Cụ thể, Ecopia EP150 đã chính thức sử dụng trên Toyota Innova 

– ông hoàng phân khúc MPV kể từ năm 2017 Đặc biệt, tính riêng doanh số Ecopia EP150 kích thước 

205/65R16, từ khi kết hợp cùng Innova - mẫu xe đa dụng phổ biến nhất tại Việt Nam đã chứng kiến sự 

tăng trưởng với số lốp cộng dồn lên đến hàng trăm ngàn chiếc. Bên cạnh đó, liên tiếp hai năm gần nhất, 

Bridgestone Việt Nam tự hào nhận danh hiệu “Nhà cung cấp chất lượng nhất” và “Nhà cung cấp hướng 

tới An toàn tốt nhất” do Toyota Việt Nam trao tặng - cho thấy sự tin tưởng và mối quan hệ chặt chẽ của 

Bridgestone cùng Toyota trong hành trình hướng đến sự phát triển toàn cầu.  



 

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu cột mốc Bridgestone “Thập kỷ cùng Việt Nam vươn xa” với nhiều tham 

vọng về sự đồng hành và phát triển cùng người Việt. Tiếp tục ước mơ chinh phục thị trường lốp xe Việt 

với sự tận tâm, không ngừng cải tiến để mỗi hành trình bền bỉ là những trải nghiệm tối đa của sự êm ái, 

thoải mái và an toàn. Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động thú vị, nổi bật cùng nhiều chương trình khuyến 

mãi hấp dẫn sẽ liên tục được diễn ra nhằm tri ân khách hàng, hãy theo dõi fanpage chính thức của 

Bridgestone Việt Nam tại đây: https://www.facebook.com/BridgestoneVN//  

 

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 - 
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