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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

1 von 3

22.03.15 12:50

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...

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?
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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.
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