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Thông tin truyền thông 

Ngày 12 tháng 09 năm 2017 

 

Tập đoàn BMW Châu Á ký Thư ngỏ ý với nhà đầu tư Việt Nam 
mới 
Hợp tác bốn năm với Sime Darby kết thúc.  
 

 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tập đoàn BMW Châu Á (BMW Group Asia) hôm nay xin thông báo BMW 

AG và Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) đã ký Thư ngỏ ý nhằm thể hiện ý định chọn THACO là 

nhà đầu tư và nhập khẩu xe BMW và MINI tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.  

 

Tập đoàn BMW Châu Á sẽ kết thúc hợp tác bốn năm với Công ty Ô tô Sime Darby (Sime Darby Motors), 

nhà đầu tư lớn của Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (EAC), tại Việt Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.   

 

Công ty Ô tô Sime Darby là tập đoàn bán lẻ ô tô BMW lớn thứ hai trên thế giới và sẽ tiếp tục là một đối 

tác quan trọng của Tập đoàn BMW tại nhiều thị trường trong khu vực.  

 

“Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và cho đến khi có thông báo mới, Công ty Cổ phần Ô tô 

Âu Châu sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ hậu mãi chất lượng cao cho tất cả khách hàng hiện tại của 

BMW, MINI và BMW Motorrad tại Việt Nam” ông Paul de Courtois, Tổng giám đốc, Tập đoàn BMW Châu 

Á cho biết. 

 

- HẾT- 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:  

Tập đoàn BMW Châu Á 
Bộ phận đối ngoại 
Email: BMWAsiaCorpAffairs@bmw.com  
Tel: (+65) 6838 9600 
Media Website: www.press.bmwgroup.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-asia 
 
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 
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Ông Nguyễn Một 
Giám đốc truyền thông THACO  
M: (+84) 933 805 905  
nguyenmot@thaco.com.vn  
 
Cô Trần Viên Ngọc Oanh 
Bộ phận Chiến lược & Kế hoạch THACO 
M: (+84) 916 453 029  
trannvienngocoanh@thaco.com.vn 
 
Tập đoàn BMW 

BMW là nhà sản xuất ô tô và xe máy cao cấp hàng đầu thế giới với ba thương hiệu BMW, MINI, Rolls-Royce, và cung ứng dịch 
vụ tài chính và di dộng. Tập đoàn BMW vận hành 30 cơ sở sản xuất và lắp ráp tại 14 quốc gia và có hệ thống phân phối toàn cầu 
tại hơn 140 thị trường.  
 
Năm 2014, Tập đoàn BMW đạt doanh số 2.118 triệu xe ô tô và 123.000 xe máy toàn cầu. Lợi nhuận trước thuế cho năm tài 
chính 2014 ở mức 8,71 tỷ euro với doanh thu 80,40 tỷ euro. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, BMW Group có lực lượng lao 
động gồm 116.324 nhân viên. 
 
Sự thành công của Tập đoàn BMW luôn dựa trên nền tảng tư duy dài hạn và hành động có trách nhiệm. Do đó, công ty tạo 
dựng sự bền vững về mặt sinh thái và xã hội xuyên suốt chuỗi giá trị, thể hiện trách nhiệm đối với sản phẩm và cam kết bảo tồn 
các nguồn lực như một phần không thể tách rời trong chiến lược của Công ty. 
 
www.bmwgroup.com   
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup  
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup  
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview  
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com 
 
 

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 

Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (THACO) được thành lập vào năm 1997. Hoạt động kinh doanh chính của THACO là sản xuất - 
lắp ráp - phân phối, và bán lẻ ô tô cho xe thương mại (xe tải và xe bus) và xe du lịch các thương hiệu: Kia (Hàn Quốc), Mazda 
(Nhật Bản), Peugeot (Châu Âu).  
 
Trung tâm sản xuất của THACO được đặt tại Khu kinh tế mở Chu Lai – Tỉnh Quảng Nam với 06 nhà máy lắp ráp ô tô, 12 nhà máy 
công nghiệp phụ trợ, trung tâm R&D, trường cao đẳng nghề, và cảng trên tổng diện tích 400 ha. Hệ thống bán lẻ ô tô gồm 97 
showroom trực thuộc và 59 đại lý trải dài trên toàn quốc.  
 
Tính đến nay, số lượng nhân sự của công ty gần 16.000 người. THACO hiện là doanh nghiệp đứng đầu về doanh số trong Hiệp 
hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) với 40-42% thị phần (2015 – 2017).  
 
Trong năm 2016, THACO được Tổ chức báo cáo đánh giá Việt Nam (VNR 500) bầu chọn là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt 
Nam. Ngoài ra, THACO tham gia ngành nghề xây dựng hạ tầng giao thông và phát triển bất động sản thông qua công ty Địa ốc 
Đại Quang Minh.  
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