
 (/)  TIN TỨC (/TIN-TUC/)

Thứ hai, 09/03/2015 17:00 0

AAuuddii  VViiệệtt  NNaamm  ttààii  ttrrợợ  ccuuốốnn  ssáácchh  ảảnnhh  HHàà  NNộộii  CCaappiittaall  CCiittyy

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. 

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

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 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.

(http://www.chevrolet.com.vn/cars/colorado
/model-overview.html)

(http://www.bangkokmotorshowgroup.com
/bangkokmotorshow/main_en.php)
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Dàn đồng ca của
những siêu xe (P.5)
(/video/dan-dong-
ca-cua-nhung-sieu-xe-
p5-7922.html)

Clip ra mắt MINI
Cooper 5 cửa giá từ 1,5
tỷ đồng tại Hà Nội
(/video/clip-ra-mat-
mini-cooper-5-cua-
gia-tu-15-ty-dong-tai-
ha-noi-7915.html)

SUZUKI SWIFT NỔI HỨNG TẬP DRIFT GIỮA
PHỐ Ở HÀ NỘI (/VIDEO/SUZUKI-SWIFT-
NOI-HUNG-TAP-DRIFT-GIUA-PHO-O-HA-NOI-
7926.HTML)

Xe mới (/xe-moi/)

(/xe-moi/can-canh-mo-to-khung-
confederate-x132-hellcat-moi-ve-viet-nam-
7930.html)

CẬN CẢNH MÔ TÔ KHỦNG CONFEDERATE
X132 HELLCAT MỚI VỀ VIỆT NAM
(/XE-MOI/CAN-CANH-MO-TO-KHUNG-
CONFEDERATE-X132-HELLCAT-MOI-VE-
VIET-NAM-7930.HTML)

Ford Mondeo 2015 chính thức lộ diện
(/xe-moi/ford-mondeo-2015-chinh-
thuc-lo-dien-7924.html)
SUV nhỏ của Daihatsu từng bán ở Việt
Nam ra mắt bản 2015 (/xe-moi/suv-nho-
cua-daihatsu-tung-ban-o-viet-nam-ra-
mat-ban-2015-7918.html)
Mitsubishi Outlander 2016 bất ngờ lộ
ảnh cận cảnh (/xe-moi/mitsubishi-
outlander-2016-bat-ngo-lo-anh-can-
canh-7911.html)
BMW X6 2015 ra mắt Việt Nam giá
3,389 tỷ đồng (/xe-moi/bmw-x6-2015-
ra-mat-viet-nam-gia-3389-ty-dong-
7903.html)
Clip ra mắt MINI Cooper 5 cửa giá từ 1,5
tỷ đồng tại Hà Nội (/video/clip-ra-mat-
mini-cooper-5-cua-gia-tu-15-ty-dong-tai-
ha-noi-7917.html)

Tư vấn (/tu-van/)

(/tu-van/kham-pha-tin-hieu-tay-tren-duong-
khi-chay-xe-harleydavidson-7898.html)

KHÁM PHÁ “TÍN HIỆU” TAY TRÊN
ĐƯỜNG KHI CHẠY XE HARLEY-DAVIDSON
(/TU-VAN/KHAM-PHA-TIN-HIEU-TAY-
TREN-DUONG-KHI-CHAY-

(/video/suzuki-swift-noi-hung-tap-drift-giua-pho-
o-ha-noi-7926.html)
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p5-7922.html)
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TAG :

0

GửiNhập lại

(/nhip-song/duong-tang-lai-
honda-fury-do-trong-dong-o-
sai-gon-7938.html)

‘Đường Tăng’ lái Honda Fury độ
trống đồng ở Sài Gòn (/nhip-
song/duong-tang-lai-honda-
fury-do-trong-dong-o-sai-gon-
7938.html)

(/video/suzuki-swift-noi-hung-
tap-drift-giua-pho-o-ha-noi-
7927.html)

Suzuki Swift nổi hứng tập drift
giữa phố ở Hà Nội (/video
/suzuki-swift-noi-hung-tap-drift-
giua-pho-o-ha-noi-7927.html)

(/xe-moi/ford-mondeo-
2015-chinh-thuc-lo-
dien-7925.html)

Ford Mondeo 2015 chín
diện
2015-chinh-thuc-lo-
dien-7925.html

(/xe-moi/suv-nho-cua-daihatsu-
tung-ban-o-viet-nam-ra-mat-ban-
2015-7919.html)

SUV nhỏ của Daihatsu từng bán ở
Việt Nam ra mắt bản 2015
(/xe-moi/suv-nho-cua-daihatsu-
tung-ban-o-viet-nam-ra-
mat-ban-2015-7919.html)

(/thi-truong/bmw-chuan-bi-tam-
ly-mat-ngoi-vi-so-1-7914.html)

BMW chuẩn bị tâm lý mất ngôi vị
số 1? (/thi-truong/bmw-chuan-
bi-tam-ly-mat-ngoi-vi-
so-1-7914.html)

(/cong-nghe/xe-do-choi-dat-toc-
do-tuong-duong-lamborghini-
huracan-7933.html)

Xe đồ chơi đạt tốc độ tương
đương Lamborghini Huracan
(/cong-nghe/xe-do-choi-dat-toc-
do-tuong-duong-lamborghini-
huracan-7933.html)

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.

Audi Việt Nam (/audi-viet-nam/tags-QXVkaSBWaeG7h3QgTmFt.html)
Audi tài trợ sách ảnh (/audi-tai-tro-sach-anh/tags-
QXVkaSB0w6BpIHRy4bujIHPDoWNoIOG6o25o.html)
Hà Nội Capital City (/ha-noi-capital-city/tags-SMOgIE7hu5lpIENhcGl0YWwgQ2l0eQ==.html)
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XE-HARLEYDAVIDSON-7898.HTML)

Vì sao xe tay ga đắt tiền nên dùng xăng
A95? (/tu-van/vi-sao-xe-tay-ga-dat-
tien-nen-dung-xang-a95-7820.html)
Đăng ký giấy phép lái xe quốc tế qua
mạng internet (/tu-van/dang-ky-giay-
phep-lai-xe-quoc-te-qua-mang-internet-
7744.html)
Lựa chọn phụ kiện để dễ lái xe Harley-
Davidson (/tu-van/lua-chon-phu-kien-
de-de-lai-xe-harleydavidson-7701.html)
Mua môtô chính hãng 300 triệu nào ở
Việt Nam? (/thi-truong/mua-moto-chinh-
hang-300-trieu-nao-o-viet-nam-
7666.html)
Chọn Navara mới hay Ranger, BT-50,
Hilux? (/thi-truong/chon-navara-moi-hay-
ranger-bt50-hilux-7765.html)

Góc nhìn (/goc-nhin/)

(/goc-nhin/nhung-khac-biet-giua-van-
hoa-oto-va-xe-may-7826.html)

NHỮNG KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HOÁ ÔTÔ
VÀ XE MÁY (/GOC-NHIN/NHUNG-
KHAC-BIET-GIUA-VAN-HOA-OTO-VA-XE-
MAY-7826.HTML)

Mua xe về chỉ để “đắp chăn” (/nhip-
song/mua-xe-ve-chi-de-dap-chan-
7571.html)
Thị trường ôtô Việt Nam 2015 có thể đạt
200.000 xe (/thi-truong/thi-truong-
oto-viet-nam-2015-co-the-dat-200000-
xe-7432.html)
Những điều cần biết về tai nạn do đạp
nhầm chân ga (/nhip-song/nhung-
dieu-can-biet-ve-tai-nan-do-dap-
nham-chan-ga-7352.html)
20 xe thể thao tốc độ “bom tấn” khai hoả
tại Geneva Motor Show (/tin-tuc/20-
xe-the-thao-toc-do-bom-tan-khai-hoa-tai-
geneva-motor-show-7647.html)
Triển vọng nào cho công nghiệp ôtô Việt
Nam (/goc-nhin/trien-vong-nao-
cho-cong-nghiep-oto-viet-
nam-7137.html)

Đọc nhiều

[Clip] Xe Kia Morning bị kiệu rước đâm
liên tục đến vỡ kính (/video/clip-xe-kia-
morning-bi-kieu-ruoc-dam-lien-tuc-
den-vo-kinh-7513.html)
Hình ảnh mới nhất về chiếc Lada độ
thành Rolls-Royce ở Bắc Giang (/xe-do
/hinh-anh-moi-nhat-ve-chiec-lada-do-
thanh-rollsroyce-o-bac-giang-7494.html)
Xe Hàn khơi mào cuộc đua giảm giá tại
Việt Nam (/thi-truong/xe-han-khoi-mao-
cuoc-dua-giam-gia-tai-viet-
nam-7825.html)
‘Vén màn’ xe ăn khách Toyota Innova
2016 (/xe-moi/ven-man-xe-an-khach-
toyota-innova-2016-7519.html)
Đoàn “xế lạ” đến Việt Nam trong hành
trình vòng quanh thế giới (/nhip-
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