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Mới đây, Hà Nội Capital City - một cuốn sách giới thiệu những hình
ảnh đặc trưng của Thủ đô Hà Nội trên con đường trở thành một đô
thị hiện đại - đã ra mắt với sự tài trợ của Audi Việt Nam.
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Audi Việt Nam tài trợ
cuốn sách ảnh Hà
Nội
Xem thêm Audi Hà
Nội chuyển mình cuốn
sách
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THÔNG TIN CHÍNH PHỦ

cuốn sách

Giảm tải bệnh viện phải đi
liền với nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh

tài trợ

Đại diện Audi Việt Nam tặng sách cho người may mắn tại buổi lễ ra mắt

showroom

Sau ấn phẩm đầu tiên - Hồ Chí Minh MEGA CITY năm 2014, Audi Việt
Nam tiếp tục tài trợ cho ấn phẩm thứ hai về Hà Nội. Cuốn sách tái hiện
những hình ảnh đặc trưng nhất của Thủ đô, qua đó thể hiện sự chuyển
mình của một thành phố trong quá trình đô thị hóa. Bên cạnh một Hà Nội
đang chuyển mình theo xu thế phát triển toàn cầu là một Hà Nội nguyên

ấn phẩm

sơ với 36 phố phường với những khu dân cư mang đậm kiến trúc Pháp,
nhiều quảng trường và công viên nhỏ với các con phố rợp bóng cây.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc chi nhánh Audi Hà Nội - khẳng định
việc khai trương chi nhánh là lời khẳng định sự tin tưởng vào tốc độ phát
triển của Hà Nội, đồng thời cam kết sử dụng sơn gốc nước trong các
xưởng dịch vụ của mình để giữ gìn môi trường sạch đẹp.

buổi lễ
Bảo tàng Hà Nội
chi nhánh
ra mắt
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3 mẫu xe tay ga phiên bản mới vừa ra
mắt ở Việt Nam

1

Nóng với Kia Morning "dỏm" siêu rẻ, xế
nhỏ gầm cao giá mềm của Hyundai

2

Công an có dàn xế hộp thân thiện với
môi trường

3

Ford Mondeo 2015 chính thức lộ diện
Mua xe phân khối lớn nào trong khoảng
250 triệu đồng?
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Một số hình ảnh đẹp tại buổi lễ ra mắt sách ảnh Hà Nội Capital City
Năm 2012, showroom Audi Hà Nội được xây dựng mới đối diện Bảo tàng
Hà Nội là showroom lớn nhất của Audi tại Việt Nam với diện tích hơn
3.300m2 gồm khu trưng bày xe, kho phụ tùng, xưởng sửa chữa chung và
xưởng đồng-sơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của tập đoàn Audi AG.
Chí Thành
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Chỉ 389.000đ - Dung
lượng pin lớn, chất liệu vỏ
nhôm cao cấp, sang trọng.
BH 12 tháng
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Ford

Honda

Ford ra mắt Fiesta bản sedan 1.5L tại VN - Autocar

hybrid

Rolls-Royce Phantom trở thành xe tuần tra cảnh sát - AutoPro
Ngất ngây với những bức ảnh bé ngủ siêu dễ thương - Người Lao Động

Hyundai

Ưu nhược điểm của Suzuki Blind Van? - VnExpress

Kawasaki

Hyundai Sonata 2015 bất ngờ giảm giá hàng chục triệu đồng - Tiền Phong

Chỉ 1.659.000đ - Áp lực
tối đa 100 bar, trong lượng
5.8kg, ống phun dạng
nhựa linh động
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Xe mui trần bán chạy nhất Mazda MX-5 2015 xuất xưởng - AutoPro

Lexus

Mazda và Kia đồng loạt giảm giá xe tại Việt Nam - Báo GTVT

mô men

Tháng 2: Vios hút khách, Camry "ế ẩm" - VnMedia
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5 mẫu xe bán tải nổi bật tại thị trường Việt Nam - Zing
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SUV mới của Rolls-Royce có thân gầm khác biệt hoàn toàn với BMW - Songmoi.vn
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show
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Toyota
Toyota Camry
viện trợ không hoàn lại
Xilanh
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Chỉ còn 1.699.000đMáy phun cao cấp
Makita, công suất mạnh
mẽ, thiết kế nhỏ gọn,
tiện lợi

Máy xịt áp lực cao Makita - Giảm sốc
23%
lazada.vn

Chỉ 259.000đ - Dung
lượng pin cao, 2 đầu sạc,
tương thích với nhiều
thiết bị. BH 3 tháng

Chỉ còn 1.699.000đMáy phun cao cấp
Makita, công suất mạnh
mẽ, thiết kế nhỏ gọn,
tiện lợi
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Về đầu trang
Việc tổng hợp và sắp xếp các thông tin trên Báo Mới đều
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