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Sách ảnh Hà Nội được Audi Việt Nam làm
đơn vị tài trợ
xevathethao.vn 11.03.2015

Cuốn sách giới thiệu hình ảnh đặc trưng của thủ đô Hà Nội trên con đường
trở thành đô thị hiện đại có sự tham gia của 2 tác giả người Đức.
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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 Audi Việt Nam chia sẻ.

Tạp chí

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.
Năm 2007, hãng xe Đức mang tới Việt Nam phong cách thiết kế Audi mới nhất thể
hiện ở 2 tòa nhà hiện đại – showroom Audi tại TP HCM và sau đó là Hà Nội. Audi
cũng là nhà tài trợ cho ấn phẩm đầu tiên – "Hồ Chí Minh Mega City" năm 2014.

2050, tỷ lệ này sẽ đạt xấp xỉ 70%. Số lượng xe đăng ký mới liên tiếp tăng trong
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những năm gần đây tại các khu vực phát triển trên thế giới thể hiện nhu cầu di

Nhận tin mới

Hơn một nửa dân số toàn cầu đang sinh sống tại các thành phố, và dự tính tới năm

chuyển ngày càng cao, đối lập với mong đợi suy giảm các phương tiện cá nhân
trong thành phố.
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Ông Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng bên trái) - Giám đốc chi nhánh Audi Hà Nội - cùng 3 tác giả của cuốn sách "Hà
Nội Capital City"

Năm 2009, Audi Việt Nam khai trương chi nhánh Audi Hà Nội tại Mỹ Đình. Hãng tiên
phong trong việc sử dụng sơn gốc nước trong các xưởng dịch vụ nhằm giữ gìn môi
trường. Năm 2012, showroom Audi Hà Nội xây mới đối diện Bảo tàng Hà Nội là
showroom lớn nhất của hãng tại Việt Nam với diện tích hơn 3.300 m2.
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