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TOYOTA VIỆT NAM SẼ MANG NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐẦY MÀU SẮC TỚI TRIỂN
LÃM Ô TÔ VIỆT NAM 2017
Hà Nội, ngày 28/07/2017 - Là một trong những thương hiệu xe hơi toàn cầu đầu tiên có mặt tại thị trường
Việt Nam, Toyota đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến cho
khách hàng, dẫn đầu chuyển động cũng như đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.
Đó cũng chính là triết lý Toyota Việt Nam (TMV) mang đến Triển lãm ô tô Việt Nam 2017 lần này, cùng với
mong muốn dẫn đầu trong 3 khía cạnh:
Thứ nhất, dẫn đầu trong sự đa dạng sản phẩm. Nhằm tri ân sự tin yêu của khách hàng đối với thương
hiệu Toyota, TMV luôn nỗ lực hết sức để cải tiến các dòng sản phẩm, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa
chọn hơn.
Thứ hai, là nhà sản xuất ô tô, TMV thấu hiểu sâu sắc rằng phát triển kinh doanh cần phải hài hòa với phát
triển bền vững của xã hội. Do đó, TMV mong muốn sẽ dẫn đầu trong an toàn, thông qua việc cung cấp
những chiếc xe tốt nhất cùng những tính năng an toàn phù hợp nhất cho khách hàng.
Cuối cùng, là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thân thiện với môi trường, một lần nữa,
TMV muốn khẳng định cam kết trở thành một công dân tốt trong cộng đồng bằng việc liên tục cải tiến công
nghệ, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội Việt Nam.
Năm nay, trên tổng diện tích 600m2, gian trưng bày của TMV sẽ có sự hiện diện của 9 mẫu xe, được thiết kế
với chủ đề "Muôn sắc xe, vạn nụ cười". Ngày nay, cuộc sống ngày càng phát triển, Toyota luôn nỗ lực
mang đến cho khách hàng một cuộc sống mà ở đó mọi người sống hạnh phúc với những hành trình khám
phá hấp dẫn, an toàn và thân thiện với môi trường. Và nụ cười hài lòng của mỗi khách hàng chính là món quà
vô giá mà TMV hướng tới. Đặc biệt, với màn trình diễn của gần 30 vũ công trong trang phục màu đầy sắc
màu kết hợp giữa phong cách lịch lãm và thoải mái, cùng âm nhạc tươi vui tràn đầy sức sống sẽ mang đến
cho khán giả sự hứng khởi khi chuyển động cùng Toyota.
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Hãy đến với gian trưng bày của Toyota tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2017 sẽ diễn ra từ ngày 01/08 - 05/08
tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC, TP.HCM để cùng Toyota trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
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trong từng chuyển động.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website www.toyota.com.vn hoặc liên hệ:

Bà Hoàng Thị Như Quỳnh
Phó tổng Trưởng ban Truyền thông & Trách nhiệm xã hội
Công ty ô tô Toyota Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long Mễ Trì, Từ
Liêm, Hà Nội
Tel:(84-4) 5536878 - 98
Fax: (84-4) 5536841- 42
Email: hnquynhhn@toyotavn.com.vn
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