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AUDI VIỆT NAM TÀI TRỢ CUỐN SÁCH ẢNH HÀ NỘI CAPITAL CITY
Với Audi, quá trình đô thị hóa chính là tạo nên nhịp sống thành phố sôi động. Audi cũng là nhà tài trợ cho ấn
phẩm đầu tiên – Hồ Chí Minh Mega City năm 2014 và tiếp tục năm nay với ấn phẩm Hanoi Capital City tại Việt
Nam - 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.
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 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?

Buổi ra mắt sách Hanoi 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. Audi tiên phong trong việc sử dụng sơn gốc nước trong các xưởng dịch vụ của
mình để giữ gìn môi trường sạch đẹp cho thành phố và góp phần phát triển đô thị bền vững. Những tòa nhà mang lối kiến
trúc hiện đại cũng đang dần xuất hiện nhiều thêm tại khu Mỹ Đình và Audi Hà Nội tự hào góp phần vào sự phát triển của
thành phố Hà Nội.
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• Tin Khuyến mãi

• Di sản

• Điểm đến

• Bar, Club & Restaurant

• Thông tin liên hệ

• Tin tổng hợp

• Kiến trúc

• Khám phá

• Khách sạn & resort

• Media Kit

• Sự kiện

• Khảo cổ

• Photo Travel

• Bất động sản

• Quảng cáo trên website

• Honeymoon & Wedding
Perfect

• Thế giới những điều lạ

• Tour lạ

• Golf

• Quảng cáo trên tạp chí

• Lễ hội

• Tours

• Spa & Fitness Center

• Đặt tạp chí

• Tư vấn du lịch

• Ẩm thực

• Phát hành

• Nhân vật

• Giải trí

• Đặt phòng

• Đặt phòng

• Dịch vụ khác

• Thông tin tuyển dụng

• Amazing Photo Tour

• Câu lạc bộ cộng tác viên
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Đại diện Audi tặng sách cho người may mắn tại buổi ra mắt sách
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