
 Ngày 3/10/2015 

 

 

 

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

Công ty TNHH xe buýt BECAMEX TOKYU 

 

Công ty TNHH xe buýt BECAMEX TOKYU(sau đây gọi tắt là công ty xe buýt Becamex Tokyu), là 

công ty con 100% vốn của công ty TNHH BECAMEX TOKYU được cấp giấy phép quảng cáo trên thân xe 

buýt lộ tuyến tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam vào ngày 3 tháng 10 năm 2015. 

 

Hiện nay, công ty xe buýt Becamex Tokyu đang vận hành tuyến “KAZE SHUTTLE” từ Thành phố Thủ 

Dầu Một đến Thành Phố Mới Bình Dương, là phương tiện vận chuyển cán bộ công nhân viên chức đi làm 

đến tòa nhà Trung Tâm Hành Chính, học sinh, sinh viên đi học tại Thành Phố Mới và những hành khách 

sống, làm việc trong khu vực Thành phố Mới Bình Dương. Quảng cáo trên thân xe buýt lần này được thực 

hiện trên cả hai mặt của xe buýt, với diện tích mỗi mặt là 2,4m x 4,8m, và đây là mô hình quảng cáo trên 

thân xe buýt lộ tuyến thí điểm đầu tiên tại khu vực miền nam Việt Nam. 

 

Diện tích quảng cáo chiếm 50% tổng diện 

tích hai bên thân xe tính cả phần dán cửa sổ, 

khác với quảng cáo trên thân xe buýt mà chỉ có 

dán phần thân xe như mô hình dán quảng cáo 

hiện nay tại khu vực miền nam Việt Nam. Bằng 

cách sử dụng chất liệu lưới đặc biệt cho phần 

quảng cáo dán ở cửa sổ, cho phép dán quảng 

cáo trên diện tích lớn và đảm bảo tầm quan sát 

từ trong xe, nhờ vậy có thể kỳ vọng hiệu quả 

việc quảng cáo này đối với người sử dụng xe 

buýt, người đi bộ, người sử dụng xe gắn máy 

và người sử dụng xe hơi cá nhân. 

 

 

Bước đầu tiên trong dự án quảng cáo là công 

ty chúng tôi vừa vận chuyển xe buýt đưa đón 

hành khách, vừa thực hiện dự án quảng cáo cho 

trung tâm thương mại có quy mô lớn 

“AEONMALL” và “AEON VIỆT NAM” tại 

tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng với kế hoạch kỷ niệm 1 năm ngày khai 

trương Trung tâm mua sắm AEONMALL 

Canary Bình Dương, sẽ thực hiện quảng cáo 

trên 3 xe buýt, và từ ngày 3 tháng 10 năm 2015 

sẽ vận hành những xe buýt được dán quảng cáo 

chạy theo lộ trình của tuyến xe buýt Kaze 

Shuttle trong nội thành Thành phố Thủ Dầu 

Một. 

 

Công ty xe buýt Becamex Tokyu đang từng bước bắt đầu triển khai dịch vụ quảng cáo trên thân xe 

buýt bên cạnh quảng cáo tại trạm dừng, nhà chờ, để cung cấp những dịch vụ quảng cáo có chất 

Thực hiện quảng cáo trên thân xe buýt lần đầu tại Bình Dương Việt Nam 



lượng cao cho những doanh nghiệp đang có nhu cầu thực hiện quảng cáo tại tỉnh Bình Dương.  

 

Khái quát về tuyến “KAZE SHUTTLE” và dự án quảng cáo của công ty TNHH xe buýt Becamex Tokyu sẽ 

được trình bày ở phụ lục đính kèm. 

Hết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 

■Khái quát công ty TNHH xe buýt Becamex Tokyu 

（１） Tên gọi BECAMEX TOKYU BUS CO.,LTD. 

（２） Địa điểm Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

（３） Người Đại diện 
Ông FURUKAWA TAKASHI – Tổng 

giám đốc 

（４） Lĩnh vực kinh doanh 
Kinh doanh vận tải xe ô tô, vận tải hành 

khách 

（５） Vốn đầu tư 40 tỳ đồng （khoảng 2 triệu yên）※ 

（６） Ngày thành lập Ngày 14 tháng 2 năm 2014 

（７） Tỷ lệ góp vốn 
100% vốn công ty TNHH Becamex 

Tokyu 

 ※Tính tỷ giá hối đoái tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2015 

■Khái quát tuyến KAZE SHUTTLE 

(1) 
Khu vực 

vận hành 

Becamex Tower – Thủ Dầu Một 

 ～ Trung tâm Hành Chính Thành Phố Mới ～ Trường Nguyễn Khuyến Thành 

Phố Mới ～Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 

(2) 
Số Km vận 

hành 
22.1Km 

(3) 
Thời gian 

vận hành 

Đến Trung tâm Hành Chính : 31 Phút 

Đến trường Đại học Quốc tế Miền Đông 50～55Phút 

(4) Giá vé Hành khách thông thường：10.000 VNĐ, Học sinh：5.000 VNĐ 

(5) Số chuyến  

Hướng Becamex Tower - ĐHQTMĐ: 50 chuyến 

Hướng Becamex Tower ～Trường Nguyễn Khuyến: 9 chuyến,   

Tổng cộng: 59 chuyến 

(6) 
Thời gian 

giãn cách 
Sáng sớm：10 phút～20phút, trong ngày：30 phút 

(7) 

Ngày vận 

hành chính 

thức 

Ngày 19 tháng 12 năm 2014（khai trương chính thức） 

Hết 

<Mọi thắc mắc liên quan đến dự án này xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau>: 

■ Mọi thắc mắc liên quan đến thông báo, thông tin: 

Công ty TNHH Becamex Tokyu 

Phòng chiến lược kinh doanh   Điện thoại: 0650-222-1109     

Mr.Nai To ( Tiếng Nhật)   TEL: 0906 938 997  Email:daisuke.naito@becamex-tokyu.com 

Ms.Anh Thy (Tiếng Anh, tiếng Việt) TEL: 01266 148 096  Email:nguyen.bui.anh.thy@becamex-tokyu.com 

http://www.becamex-tokyu.com/ja/project/other_projects/becamex_tokyu_bus/ 

■ Mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ quảng cáo: 

Phòng Hành chính – công ty TNHH xe buýt Becamex Tokyu 

Ms.Nhung (Tiếng Nhật, tiếng Việt) TEL: 0650-2221-588      Email:le.thi.nhung@tkk.tokyu.co.jp 

 

   

 

 

 

 


