ROLLS-ROYCE | THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS TÔN VINH DÒNG XE BLACK
BADGE TẠI FESTIVAL OF SPEED
Ngày 22 tháng 06 năm 2022, tại Goodwood, West Sussex
•

Rolls-Royce Motor Cars sẽ mang đến những thiết kế mang đậm hơi thở đương đại
tại Lễ hội Tốc độ Festival of Speed 2022

•

Các phiên bản Bespoke của toàn bộ các dòng xe thuộc gia đình Black Badge sẽ
được trưng bày

•

Bộ sưu tập được giới thiệu tại khu vực Laundry Green

“Sự kiện Festival of Speed hàng năm chứng kiến sự tham dự của nhiều vị khách hàng, bạn bè
của thương hiệu, và cả giới truyền thông. Được tổ chức tại một địa điểm chỉ cách The Home
of Rolls-Royce ở Goodwood Estate một đoạn ngắn, Festival of Speed là một sự kiện vô cùng
quan trọng đối với thương hiệu. Tại lễ hội năm nay, toàn bộ các sản phẩm thuộc danh mục
Black Badge của chúng tôi sẽ được trưng bày tại bãi cỏ Laundry Green. Tôi rất vui mừng khi
được giới thiệu những chiếc xe Bespoke mang đậm tính cá nhân hoá, với đa dạng các sắc
màu rực rỡ và sang trọng. Những tác phẩm này là minh chứng cho khả năng sáng tạo của
các nghệ nhân, nhà thiết kế và kỹ sư của chúng tôi.”
Ông Boris Weletzky, Giám đốc điều hành tại khu vực Vương quốc Anh, Châu Âu, Nga và
Trung Á, Rolls-Royce Motor Cars

Các du khách đến tham dự Festival of Speed sẽ được chiêm ngưỡng trực tiếp toàn bộ các
thiết kế thuộc danh mục sản phẩm Black Badge.
Được trưng bày tại bãi cỏ Laundry Green, ở gần Goodwood House, là một bộ sưu tập các
sản phẩm Bespoke mang tính cá nhân hoá cao, bao gồm Black Badge Wraith, Black
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Badge Dawn, Black Badge Cullinan và biến thể thuần túy nhất của Rolls-Royce Black
Badge cho đến nay - Black Badge Ghost. Mỗi tác phẩm đều là minh chứng cho tầm nhìn
thẩm mỹ của chủ sở hữu và tay nghề thủ công hàng đầu của thương hiệu.

BLACK BADGE
Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016, Black Badge là lời đáp trả của Rolls-Royce
dành cho một phân khúc khách hàng mới. Với biến thể này, một chi tiết Bespoke cố định
đã được đưa vào trên những thiết kế xe ô tô của hãng, tạo ra những sản phẩm mang vẻ
đẹp thẩm mỹ huyền bí hơn, quyết đoán hơn trong tính cách và ấn tượng về chất liệu.
Được thiết kế với mô-men xoắn cao hơn, khả năng kiểm soát và công suất mạnh mẽ hơn,
Rolls-Royce Black Badge dành cho những cá nhân từ chối tuân theo những chuẩn mực
thông thường và muốn tìm cho mình một lối đi riêng. Họ là những nhà đổi mới, những
người tiên phong, dám phá vỡ quy tắc - và trên hết - những người dám làm. Kể từ khi biến
thể này được ra mắt, những vị khách hàng sở hữu cá tính năng động hơn đã không ngừng
thử thách, phá vỡ giới hạn của bản ngã khác biệt, đầy táo bạo của thương hiệu thông qua
các đơn hàng Bespoke của riêng họ.
Black Badge, bản ngã thay thế rất thành công của Rolls-Royce, hiện chiếm 27% đơn đặt
hàng của hãng trên toàn thế giới và có biểu tượng nhận diện là một ký hiệu toán học
tượng trưng cho tiềm năng vô hạn. Biểu tượng vô cực này, còn gọi là đường Leminscate,
đã được sử dụng trên chiếc thủy phi cơ Blue Bird K3, được trang bị động cơ Rolls-Royce,
từng phá kỷ lục của Sir Malcom Campbell. Các nhà thiết kế của thương hiệu đã đề xuất
đặt ký hiệu này trên những chiếc xe ô tô động cơ Black Badge để phản ánh một tinh thần
không ngừng theo đuổi sức mạnh và khả năng vô hạn ẩn chứa trong bóng đêm huyền bí.
Ngày nay, biểu tượng vô cực có thể được tìm thấy bên trong nội thất những chiếc xe ô tô
động cơ thuộc dòng Black Badge.
Tại Festival of Speed năm nay, Rolls-Royce sẽ giới thiệu 5 sáng tạo mới, đầy mạnh mẽ,
được lấy cảm hứng từ mong muốn của các vị chủ sở hữu.
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BLACK BADGE GHOST
Được ra mắt vào cuối năm 2021, Black Badge Ghost là chiếc xe động cơ Black Badge sở
hữu công nghệ tiên tiến nhất và mang tinh thần thuần khiết nhất của thương hiệu.
Lớp sơn hoàn thiện ngoại thất, được kết hợp giữa hai màu xanh Galileo và màu đen, đã
được lựa chọn để thể hiện câu chuyện đầy kịch tính của đơn hàng Black Badge Ghost này.
Chi tiết kẹp phanh được phủ sắc đỏ nổi bật và đường sọc đơn màu xanh Galileo ở giữa
bánh xe giúp hoàn thiện vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài. Màu sắc xanh chủ đạo cũng được áp
dụng cho không gian nội thất, với các đường chỉ khâu viền ghế và lớp bọc da nội thất
Bespoke màu Galileo Blue.
Chiếc Black Badge Ghost thứ hai được trưng bày tại khu vực VIP. Phiên bản này được phủ
lớp vỏ màu xanh lá cây Lime Green rực rỡ, tạo nên sự tương phản nổi bật với biểu tượng
Spirit of Ecstasy bằng sợi carbon sẫm màu.

BLACK BADGE CULLINAN
Được đặt tên theo viên kim cương thô lớn nhất thế giới, Cullinan là một chiếc SUV siêu
sang, được thiết kế để mang đến trải nghiệm du lịch êm ái (eﬀortless) ở khắp mọi nơi. Kể
từ sau khi được ra mắt, Black Badge Cullinan đã bắt đầu một hành trình Bespoke đầy ấn
tượng, và một phiên bản Black Badge Cullinan độc nhất vô nhị đã được tạo ra cho lễ hội
năm nay. Phiên bản này đã dung hòa các khái niệm về tiện ích, sức mạnh và sự êm ái
(eﬀortlessness), tất cả đều là hiện thân cho Black Badge Cullinan. Được phủ lớp sơn ngoại
thất màu Ô liu đậm với một đường coachline đơn và kẹp phanh màu Mandarin, thiết kế
Black Badge đặc trưng của xe trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, bức tượng
Spirit of Ecstasy bằng sợi carbon nghiền và bộ bánh xe Black Badge kích cỡ 22 inch góp
phần tôn lên vẻ thẩm mỹ ngoại thất xe.
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BLACK BADGE DAWN
Black Badge Dawn là tượng trưng cho phong cách xe mui trần sang trọng hàng đầu thế
giới. Xuất hiện với hai tông màu nổi bật, Jasmine và màu đen, tác phẩm này ẩn chứa ý
niệm về tinh thần phiêu lưu và tự do. Cách kết hợp hai tông màu táo bạo và mạnh mẽ này
cũng được áp dụng cho phần vô lăng. Hai bên sườn của xe được nhấn nhá bởi bộ bánh xe
Black Badge cỡ 21 inch.

BLACK BADGE WRAITH
Black Badge Wraith là hiện thân đầy hấp dẫn của chiếc Rolls-Royce mạnh mẽ nhất thế
giới. Sức mạnh thể thao của chiếc Grand Tourer sang trọng này đáp ứng một phong cách
năng động không thể cưỡng lại, được chế tác dành riêng cho những cá nhân dám thách
thức mọi giới hạn. Ngoại thất Black Badge Wraith được phủ sắc Tím Tucana, với phần thân
trên màu Đen. Đường coachline màu Mandarin hé lộ khả năng hoàn thiện bề mặt của
thương hiệu. Bên trong không gian nội thất, gam màu chủ đạo Mandarin và Black tạo nên
một vẻ đẹp thẩm mỹ đầy ấn tượng và mạnh mẽ.
Bên cạnh bốn chiếc xe được trưng bày trên khán đài, một chiếc Rolls-Royce Black Badge
Ghost sẽ thực hiện màn trình diễn leo đồi vào bốn lần một ngày trong buổi giới thiệu độc
quyền ‘First Glance’. Để thể hiện rõ hơn tốc độ và sự linh hoạt của Black Badge, một chiếc
Rolls-Royce Black Badge Wraith sẽ tham gia cùng những chiếc xe khác trong cuộc đua
‘Michelin Supercar Run’. Người tham dự có thể chiêm ngưỡng hai chiếc xe ô tô động cơ
này tại khu vực Paddock của chúng vào thời gian chờ giữa các buổi trình diễn tốc độ cao.

Những chiếc xe động cơ Rolls-Royce khác tham dự Festival of Speed bao gồm một chiếc
Black Badge Dawn với tư cách là Courtesy Car (Xe đưa đón) và một chiếc Black Badge
Cullinan, có vai trò là Safety Car (Xe an toàn) cho các cuộc đua tại lễ hội.
- HẾT -
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THÔNG TIN THAM KHẢO
Tất cả thông cáo và tư liệu báo chí, cũng như bộ sưu tập phong phú các hình ảnh và video
có độ phân giải cao của thương hiệu có thể được tìm thấy tại trang web truyền thông của
hãng, PressClub. Hình ảnh và video độ phân giải cao và thấp có thể được tìm thấy tại
đường link sau: https://bit.ly/3N0fDCU

Anh chị cũng có thể theo dõi thương hiệu trên các trang mạng xã hội: LinkedIn; YouTube;
Twitter; Instagram; and Facebook.

GHI CHÚ DÀNH CHO BIÊN TẬP VIÊN
Rolls-Royce Motor Cars là công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn BMW và là một công ty
hoàn toàn tách biệt với Rolls-Royce plc, nhà sản xuất động cơ máy bay và hệ thống động
lực. Hơn 2.000 kỹ sư lành nghề đang làm việc tại trụ sở chính và nhà máy sản xuất của
Rolls-Royce Motor Cars tại Goodwood, West Sussex, nơi duy nhất trên thế giới chế tạo ra
những thiết kế xe ô tô siêu sang hoàn toàn thủ công của thương hiệu.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ | Trong khu vực
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