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

Với Audi, quá trình đô thị hóa chính là tạo nên nhịp sống thành phố sôi động. Năm 2007, Audi đã mang tới Việt Nam phong cách

thiết kế Audi mới nhất thể hiện ở 2 tòa nhà hiện đại – showroom Audi tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Hà Nội. Audi cũng

tự hào 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.

Buổi ra mắt sách Hanoi 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 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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Mua xe cũ, nộp phí trước bạ thế nào?

Khi mua xe đã qua sử
dụng, bạn phải nộp phí
trước bạ 2% giá trị xe khi
sang tên chủ sở hữu
(đăng ký lần 2).

Xe “xịn” biển xấu, có đổi được biển?

Để điện thoại trong cốp xe máy, có nên
không?

Có 700 triệu đồng, nên mua xe bán tải nào?

Tự ý thay đổi màu sơn xe máy có bị phạt
không?
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Siêu phẩm Lamborghini Aventador thứ 2 tại Việt Nam ra Kiến nghị tăng tốc độ tối thiểu trên cao tốc hiện đại nhất

Đại diện Audi tặng sách cho người may mắn tại buổi ra mắt sách.

“Việc Audi Việt Nam khai trương chi nhánh Audi Hà nội năm 2009 tại Mỹ Đình nay là quận mới Nam Từ Liêm chính là lời khẳng

định chắc chắn về sự tin tưởng vào tốc độ phát triển đô thị của Hà Nội”, ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc chi nhánh Audi Hà

Nội nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi cũng 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”.

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.

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.
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Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn:

GỬI

Tags:  Audi , xe sang , Audi Việt Nam , Xe Đức , Hà Nội Capital City ,

Tin khác

Tư vấn
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Khi mua xe đã qua sử
dụng, bạn phải nộp phí
trước bạ 2% giá trị xe khi
sang tên chủ sở hữu
(đăng ký lần 2).
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