บริดจสโตนก้ าวสู่ระดับโลกพร้ อมประกาศเป็ นผู้สนับสนุนโอลิมปิ กอย่ างเป็ นทางการ
ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการเริ่ มขยายสิ ทธิ์ ครอบคลุม ตัง้ แต่กีฬาโอลิ มปิ กฤดูหนาว เปี ยงชาง 2018
โตเกียว (5 มกราคม 2017) – บริ ดจสโตน คอร์ ปอเรชัน่ (Bridgestone) ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิ กสากล (International
Olympic Committee - IOC) ประกาศขยายความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนโอลิมปิ กอย่างเป็ นทางการ โดยเริ่ มมีผลตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2017 เป็ นต้ นไป กล่าวได้ วา่ เป็ นหนึง่ ในความภาคภูมิใจของบริษัทยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางทีใ่ หญ่ที่สดุ
ของโลกในฐานะผู้สนับสนุนกระบวนการโอลิมปิ ก (Olympic Movement) ซึง่ สามารถดําเนินตามแผนความร่วมมือระดับโลก
จนถึงปี 2024 โดยเริ่ มต้ นทีโ่ อลิมปิ กฤดูหนาวเปี ยงชาง 2018 โอลิมปิ กเกมส์โตเกียว 2020 โอลิมปิ กฤดูหนาวปั กกิ่ง 2022 จนถึง
โอลิมปิ กเกมส์ 2024
บริ ดจสโตนได้ ขยายสิทธิ์ทางการตลาด หลังจากประสบความสําเร็ จจากการได้ รับสิทธิ์ครัง้ แรกครอบคลุมในประเทศบราซิล
ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริ กา ระหว่างการจัดโอลิมปิ กเกมส์ ริ โอ 2016 ซึง่ บริ ดจสโตนได้ มงุ่ มัน่ ทุม่ เทอย่างมาก ทําให้
สามารถสร้ างการรับรู้และสร้ างความผูกพันทีม่ ีตอ่ แบรนด์ แก่คนนับร้ อยล้ านคนใน 4 ประเทศดังกล่าว
“ความสําเร็ จในก้ าวแรกนี ้ เป็ นสิง่ ที่นา่ ภาคภูมใิ จเป็ นอย่างยิ่ง แต่ในความเป็ นจริ งนัน้ นับเป็ นแค่เพียงจุดเริ่ มต้ นของการก้ าวเข้ า
มาในรูปแบบทีเ่ ป็ นระดับสากลนี ้ เพื่อเพิ่มการสร้ างความผูกพันร่วมกันของทีมงานจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมทังเสริ
้ มความ
แข็งแกร่งในด้ านการรับรู้ของแบรนด์ในตลาดสําคัญไปทัว่ โลก” มร. มาซาอากิ สึยะ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้แทน
คณะกรรมการบริ หาร บริ ดจสโตน คอร์ ปอเรชัน่ กล่าว “การเป็ นบริ ษัทระดับโลกที่มีรากฐานและสํานักงานใหญ่ในประเทศญี่ปนุ่
นับว่าเป็ นโอกาสที่ดีของเรา เพราะการแข่งขันโอลิมปิ กอีก 3 ครัง้ ต่อไปนี ้ จะถูกจัดขึ ้นในภูมิภาคเอเชีย ซึง่ เราหวังว่าจะสามารถ
เข้ าถึงเหล่าแฟน ๆ กีฬาฤดูหนาวทัว่ โลกในขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาวิธีใหม่ ๆ ในการรองรับการจัดการแข่งขันและเหล่าทัพนักกีฬา
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นรากฐานสําคัญในการสนับสนุนของเราในครัง้ นี ้”
บริ ดจสโตนมีทีมงานกว่า 65,000 คนจาก 104 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดําเนินธุรกิจและส่งสินค้ าทัว่ ทังภู
้ มิภาค โดยมี
สํานักงานใหญ่อยูท่ กี่ รุงโตเกียว บริ ษัท บริ ดจสโตน คอร์ ปอเรชัน่ มีพนักงานรวมกว่า 144,000 คนทัว่ โลก สนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อให้ เกิดนวัตกรรมอันกว้ างขวางในด้ านต่างๆ
ทําให้ ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์คณ
ุ ภาพสูงตลอดจนถึง
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีกมากมายและถูกจําหน่ายไปกว่า 150 ประเทศทัว่ โลก
บริ ดจสโตนได้ ประกาศถึงความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมโอลิมปิ กมาตังแต่
้
13 มิถนุ ายน 2014 โดยนํามาซึง่ คํามัน่
สัญญาในระยะยาวในฐานะผู้สนับสนุนกระบวนการโอลิมปิ ก ด้ วยความมุง่ มัน่ เพื่อให้ เห็นถึงความตังใจของเราในการสนั
้
บสนุน
และผลักดันผู้คนอันหลากหลายให้ พิชิตฝั นและไปถึงจุดหมายที่ตงไว้
ั้
โดยข้ อตกลงนี ้จะรวมถึงสิทธิ์ในการทําการตลาด

ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตโดยบริษัทฯ รวมถึงรถจักรยานขับเคลือ่ นอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องอืน่ ๆ อาทิ ยางรองกันกระแทก
กรณีแผ่นดินไหว เป็ นต้ น
“ในฐานะผู้สนับสนุนในการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กอย่างเป็ นทางการ บริ ดจสโตนได้ แสดงให้ เห็นแล้ วว่าสามารถสนับสนุนใน
ส่วนกระบวนการโอลิมปิ กและคุณค่าของกิจกรรมนี ้ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ เรารู้สกึ ยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ ร่วมงานกับบริ ดจสโตนใน
ระดับสากล และหวังว่าการร่วมกันทํางานอย่างใกล้ ชิดจะช่วยผลักดันจิตวิญญาณของเหล่าทัพนักกีฬา แฟน ๆ ผู้ชื่นชอบและ
ผู้สนับสนุนในทัว่ โลก จนกระทัง่ ปี 2024” มร.โทมัส บัค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิ กสากลกล่าว
นอกจากนี ้ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการ บริ ดจสโตน คอร์ ปอเรชัน่ ประเทศญี่ปนุ่ ยังเป็ นผู้สนับสนุนสําคัญ (Gold
Partnership) ของโตเกียวพาราลิมปิ กเกมส์ 2020 พร้ อมสนับสนุนทีมนักกีฬาพิการของประเทศญี่ปนไปจนถึ
ุ่
งปี 2020 รวมทัง้
บริ ดจสโตนอเมริ กาก็เป็ นผู้สนับสนุนพาราลิมปิ กของประเทศสหรัฐอเมริ กาไปจนถึง 2024 อีกด้ วยเช่นกัน บริ ษัท บริ ดจสโตน
คอร์ ปอเรชัน่ ยังถือเป็ นหนึง่ ในผู้ร่วมก่อตัง้ ช่องโอลิมปิ ก (Olympic Channel) ที่ได้ เปิ ดตัวในเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา โดยลงนาม
ในข้ อตกลงต่อเนื่องเป็ นเวลา 4 ปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผ่านรูปแบบดิจิตอล โดยมีเป้าหมายในการเฉลิมฉลองกระบวนการ
โอลิมปิ ก (Olympic Movement) รวมทังนั
้ กกีฬาที่ยอดเยี่ยมระดับโลกไปวันตลอดทังปี
้
รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถติดตามได้ ทางเว็บไซด์ Bridgestone.com/olympics.
เกีย่ วกับ บริดจสโตน
บริ ษัท บริ ดจสโตน คอร์ ปอเรชัน่ มี สํานักงานใหญ่ที่โตเกี ยว ประเทศญี ่ปนุ่ เป็ นบริ ษัทผลิ ตยางรถยนต์ และผลิ ตภัณฑ์ ยาง
ทีใ่ หญ่ทีส่ ดุ ในโลก นอกจากการผลิ ตยางรถยนต์สําหรับการนําไปใช้ทีห่ ลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิ ตผลิ ตภัณฑ์อืน่ ๆ ที ่
หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่ งรวมถึงผลิ ตภัณฑ์ ยางอุตสาหกรรมและเคมี ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ กีฬา ผลิ ตภัณฑ์ ของ
บริ ดจสโตน มี จําหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทัว่ โลก
เกี่ยวกับ บริดจสโตน คอร์ ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิ กอย่ างเป็ นทางการ
บริ ษัท บริ ดจสโตน คอร์ ปอเรชัน่ รู้สึกภาคภูมิใจทีไ่ ด้ลงนามกับคณะกรรมการโอลิ มปิ กสากล เพือ่ สนับสนุนกี ฬาโอลิ มปิ กอย่าง
เป็ นทางการ ในวันที ่ 13 มิ ถนุ ายน 2014 ทีผ่ ่านมา และ ในระยะสัญญา 10 ปี จะเห็นว่าบริ ดจสโตนได้เป็ นผูส้ นับสนุนหลัก
อย่างเป็ นทางการ นับแต่ โอลิ มปิ กฤดูหนาวพย็องชัง 2018 โอลิ มปิ กเกมส์โตเกียว 2020 ซึ่ งเป็ นประเทศทีส่ ํานักงานใหญ่ตงั้ อยู่
โอลิ มปิ กฤดูหนาวปั กกิ่ ง 2022 และ โอลิ มปิ กเกมส์ 2024 การสนับสนุนยังรวมไปถึงการจัดสนับสนุนการแข่งขันกี ฬาโอลิ มปิ ก
เยาวชน 3 ครัง้ การลงนามระยะยาวแก่กระบวนการโอลิ มปิ กนี ้ เป็ นสิ่ งทีบ่ ริ ดจสโตนมี ความภาคภูมิใจในมรดกแห่งกี ฬาและ
ประวัติศาสตร์ แห่งนวัตกรรม ทีจ่ ะก้าวสู่ 100 ปี และแสดงถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ดจสโตนทีม่ ีต่อชุมชน การรับผิ ดชอบต่อสังคม
การพิ ทกั ษ์ สิ่งแวดล้อม และการเคารพต่อความหลากหลาย หลักคําสอนทัง้ หมดของกฎบัตรโอลิ มปิ ก ได้สถิ ตย์อยู่ทีห่ วั ใจของ
แบรนด์บริ ดจสโตน

