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บริ ดจสโตนจัดกิจกรรม“BridgestoneTire Safety- Drive Me Safely”เพิ่มทักษะการขับขี่ปลอดภัย สาหรั บนักขับ
ที่ได้ รับสิทธิ์รถยนต์ คันแรก ตอกยา้ แนวคิด “Bridgestone Always with You - เคียงข้ างคุณทุกเส้ นทาง”
[พระนครศรี อยุธยา] (30 มีนาคม 2556) – บริ ษัท บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด โดย มร.ชินอิจิ ซาโตะ กรรมการผู้จัดการ
น าที ม หนุ่ ม สาวรุ่ น ใหม่ ผ้ ูรั กการขั บ ขี่ ร ถยนต์ ที่ ไ ด้ รั บ สิท ธิ ร ถยนต์ คัน แรก เปิ ดประสบการณ์ เ พิ่ ม ทักษะการขั บ ขี่ ที่ ถูก ต้ อ งปลอดภั ย
ในกิจกรรม “Bridgestone Tire Safety- Drive Me Safely” เพื่อเป็ นการตอกย ้าแนวคิด “Bridgestone Always with You - เคียงข้ าง
คุณทุกเส้ นทาง” ตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ ชีวิต ของคนรุ่ นใหม่ ด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ และเพิ่มทักษะการขับขี่รถยนต์ อย่างถูกต้ อง
ปลอดภัย พร้ อมเติมสีสนั ความสนุกจากทีมดีเจชื่อดัง ณ สนาม Thai Bridgestone Proving Ground อ.วังน้ อย จ.พระนครศรีอยุธยา
“BridgestoneTire Safety- Drive Me Safely” เป็ นกิจกรรมในโครงการ Tire Safety ที่จัดขึ ้น ภายใต้ แนวคิด “Bridgestone Always with
You - เคียงข้ างคุณทุกเส้ นทาง” รูปแบบกิจกรรมเป็ นการบรรยายภาคทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีขับขี่อย่างปลอดภัย ความรู้ เกี่ยวกับการดูแล
รักษารถยนต์ พร้ อมการสาธิตกับรถยนต์จริงในช่วงเช้ า ต่อในช่วงบ่ายด้ วยการฝึ กการขับขี่จริ งในภาคสนาม ซึ่งแบ่งออกเป็ นสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน อาทิ ฐานการเบรกหลบหลีกสิง่ กีดขวาง เพื่อฝึ กการใช้ เบรก ABS และเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจอสถานการณ์ กระทันหัน และ
ฐานการขับแบบสลาลอมเพื่อแสดงถึงความแตกต่างของประสิทธิ ภาพยางรถยนต์ ที่เติมลมยางอย่างเหมาะสม เทียบกับ ยางที่มีลมอ่อน
ปิ ดท้ ายด้ วยการนาทักษะความรู้ที่ได้ เรียนรู้ในแต่ละฐาน มาแข่งขันกันในรูปแบบ Gymkhana
ตลอดทั ้งวัน นอกจากผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม จะได้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะการขับขี่แล้ ว ยังได้ สมั ผัสประสบการณ์ ความสนุกสนานไปกับ
กิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ ้น พร้ อมความประทับใจจากศิลปิ นรับเชิญอย่างดีเจเจ้ แหม่ม และดีเจอิกคิว ที่มาช่วยเติมสีสนั ความสนุกตลอดงาน
โดยบริ ดจสโตนยังคงเดินหน้ าจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างความปลอดภัยให้ สงั คมของเราน่า
อยู่มากยิ่งขึ ้น
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของบริ ดจสโตนได้ ที่ www.facebook.com/BridgestoneAlwaysWithYou

-----------------------------------

เกีย่ วกับ บริ ดจสโตน
บริษทั บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ มีสำนักงำนใหญ่ทโี ่ ตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ เป็ นบริษทั ผลิตยำงรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยำงทีใ่ หญ่ทสี ่ ุดในโลก นอกจำกกำรผลิต
ยำงรถยนต์สำหรับกำรนำไปใช้ทหี ่ ลำกหลำยกว้ำงขวำงแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อนื ่ ๆทีห่ ลำกหลำยครอบคลุมในวงกว้ำง ซึง่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยำงอุตสำหกรรม
และเคมีภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์กฬี ำ ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ำยมำกกว่ำ 150 ประเทศทัวโลก
่
สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบผลสำเร็จในกำรเป็ นผูน้ ำทำงกำรตลำดยำงรถยนต์ในประเทศตลอดกว่ำ 43 ปี นบั ตัง้ แต่ก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดย
มีแนวทำงกำรทำงำน คือ มุ่งมัน่ ริเ่ ริม่ สร้ำงสรรค์ คิดค้น วิจยั พัฒนำผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้ำนให้ดที สี ่ ุดและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในประเทศ ตัง้ แต่กำร
เลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภำพ กำรนำเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรตรวจสอบควบคุมคุณภำพอย่ำงเข้มงวดทุกขันตอน
้
นอกจำกนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษำสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ กิจกรรมเพือ่ สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญำทีย่ ดึ มันเป็
่ นหนึง่ เดียวกันทัวโลกว่
่
ำ “รับใช้สงั คม
ด้วยคุณภำพทีเ่ หนือกว่ำ” (Serving Society with Superior Quality)

สอบถามรายละเอียดของข่าวเพิม่ เติมได้ที่:
คุณรัชดาพร มูลเมือง
บริษทั บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
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