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Audi Việt Nam tài trợ cuốn sách ảnh Hà Nội Capital City

Autopress - Với Audi, quá trình đô thị hóa chính là tạo nên nhịp sống thành phố sôi
động. Chính vì vậy, Audi Việt Nam tự hào là nhà tài trợ cho cuốn sách ảnh 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.

Buổi ra mắt sách "Hà Nội Capital City"

Việc các nhà nghiên cứu Henning Hilbert và Michael Waibel cùng biên tập cho cuốn sách Hà nội

Capital City cho thấy sự cảm nhận chuyên nghiệp về đô thị hóa với cái nhìn chân thực và đồng cảm

mạnh mẽ với việc bảo tồn các giá trị truyền thống ngàn năm tuổi của Hà Nội với vị thế là thủ đô hiện

đại của Việt Nam“, ông Laurent Genet – Tổng Giám đốc của Audi Việt Nam chia sẻ.

Cuốn sách tái hiện những hình ảnh một thành phố bền vững, hòa nhập, cân bằng và thú vị từ nơi

này đến nơi khác chính qua đó thể hiện sự chuyển mình của một thành phố trong quá trình đô thị
hóa. Bên cạnh một thủ đô Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế phát triển toàn cầu là một

Hà Nội nguyên 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. Làm thế nào để một thành phố hiện
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đại như Hà Nội xác định được vị trí của mình trong dòng chảy toàn cầu nếu không giữ gìn những di

sản văn hóa và kiến trúc phong phú của mình?

Với Audi, theo xu thế toàn cầu, các thành phố đều phát triển với tốc độ cực nhanh. Cuốn sách Ha

Noi CAPITAL CITY minh chứng rõ ràng cho xu thế phát triển này đang diễn ra tại Việt Nam.

Sáng kiến đô thị tương lai của Audi, được bắt đầu từ năm 2010 nhằm khuyến khích sự trao đổi

giữa các chuyên gia, kiến trúc sư và nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực quy hoạch đô thị. Được tổ
chức 2 năm một lần, các cuộc thi đã bắt đầu từ năm 2010 với những đề xuất có tầm nhìn cao cho

việc di chuyển trong đô thị. Giải thưởng năm 2012 cũng đã đưa ra những kịch bản di chuyển tại

năm khu vực đô thị trên toàn thế giới. Năm 2014, đề án Thành phố Mexico đã giành Giải thưởng Đô

thị tương lai Audi lần thứ 3 với giá trị giải thưởng 100.000 Euro, đây cũng là giải thưởng có giá trị
cao nhất cho các giải pháp sáng kiến di chuyển.

Nam Phương (CNOTO)

0

ThíchThích

Plugin xã hội của Facebook

Cũng đăng lên Facebook  Đăng với tư cách là Michael Waibel ▾ Bình luận

Tin liên quan

Trang bị 30 camera ở cao tốc Trung Lương (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/trang-bi-30-camera-o-cao-

toc-trung-luong-874)

Đường 3 làn xe ngược chiều duy nhất ở... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/duong-3-lan-xe-nguoc-

chieu-duy-nhat-o-ha-noi-867)

80 chiếc Toyota Camry 2015 gia nhập lực lượng... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/80-chiec-toyota-

camry-2015-gia-nhap-luc-luong-csgt-864)

Biến Z1000 2014 thành nàng mèo Hello Kitty nữ... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/bien-z1000-2014-

thanh-nang-meo-hello-kitty-nu-tinh-860)

Mercedes-Benz đồng hành cùng Vietnam Charity Polo Cup 2015 (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-

song/mercedes-benz-dong-hanh-cung-vietnam-charity-polo-cup-2015-858)

Đến nơi cảnh sát dùng xe siêu sang tuần... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/den-noi-canh-sat-dung-

xe-sieu-sang-tuan-tra-851)

Biker rước dâu bằng hàng chục chiếc mô tô... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/biker-ruoc-dau-

bang-hang-chuc-chiec-mo-to-khung-848)

Giá xăng tăng 1.600 đồng/lít (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/gia-xang-tang-1-600-dong-lit-844)

Đăng ký cấp đổi bằng lái xe qua điện... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/dang-ky-cap-doi-bang-lai-xe-

qua-dien-thoai-834)

Đặt làm trang chủ Chủ Nhật, 22/03/2015 | 12:48 GMT+7

Audi Việt Nam tài trợ cuốn sách ảnh Hà Nội Capital City - A... http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/audi-viet-nam-tai-tro-cu...

2 von 3 22.03.15 12:50



ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

'Bà ngoại' 81 tuổi kéo xe tải bằng răng... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/ba-ngoai-81-tuoi-keo-xe-

tai-bang-rang-829)

Tin mới

Ford Mondeo thế hệ mới trình làng (http://congnghiepoto.vn/tin-tuc/ford-mondeo-the-he-moi-trinh-lang-875)

Trang bị 30 camera ở cao tốc Trung Lương (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/trang-bi-30-camera-o-cao-

toc-trung-luong-874)

Xe nhập từ Ấn Độ "đè" xe nhập Thái,... (http://congnghiepoto.vn/thi-truong/xe-nhap-tu-an-do-de-xe-nhap-

thai-han-quoc-873)

Audi Q7 2017 sẽ có giá từ 1 tỷ... (http://congnghiepoto.vn/tin-tuc/audi-q7-2017-se-co-gia-tu-1-ty-419-

trieu-870)

Siêu mô tô Kawasaki Ninja H2 về Việt Nam... (http://congnghiepoto.vn/tin-tuc/sieu-mo-to-kawasaki-ninja-

h2-ve-viet-nam-co-gia-1-059-ti-dong-869)

Đường 3 làn xe ngược chiều duy nhất ở... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/duong-3-lan-xe-nguoc-

chieu-duy-nhat-o-ha-noi-867)

BMW X6 xDrive 30d có giá 3,389 tỷ đồng... (http://congnghiepoto.vn/tin-tuc/bmw-x6-xdrive-30d-co-gia-3-389-

ty-dong-tai-viet-nam-868)

Kia Morning 'nhái' chỉ có 110 triệu (http://congnghiepoto.vn/tin-tuc/kia-morning-nhai-chi-co-110-trieu-866)

Lời khuyên khi song hành cùng xe tải (http://congnghiepoto.vn/tu-van-&-ky-thuat/loi-khuyen-khi-song-

hanh-cung-xe-tai-865)

80 chiếc Toyota Camry 2015 gia nhập lực lượng... (http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/80-chiec-toyota-

camry-2015-gia-nhap-luc-luong-csgt-864)

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Truyền Thông TMT - www.autopress.vn

33 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Hot Line: 0913135453

(http://congnghiepoto.vn/)

Đặt làm trang chủ Chủ Nhật, 22/03/2015 | 12:48 GMT+7

(http://www.audi.vn/) (http://www.bmw.vn/) (http://www.harleysaigon.vn/) (http://www.honda.com.vn/

Audi Việt Nam tài trợ cuốn sách ảnh Hà Nội Capital City - A... http://congnghiepoto.vn/xe-doi-song/audi-viet-nam-tai-tro-cu...

3 von 3 22.03.15 12:50


