ข่ าวประชาสัมพันธ์
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟชวนคนไทยมาปลดปล่ อยพลังไปกับจังหวะกลอง
แบรนด์สขุ ภาพและฟิ ตเนสระดับโลก เปิ ดตัว POUND® คลาสออกกําลังกายใหม่ล่าสุด
ทีม่ าพร้อมท่าเต้นสุดแข็งแกร่ ง ด้วยแรงบันดาลใจการตีกลอง แบบเอ็กซ์ คลูซีฟ ใจกลางสยาม
ประเทศไทย, 31 พฤษภาคม 2561 – เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ นําคลาสออกกําลังกายยอดนิยมมาเอาใจชาว
กรุ งเทพฯ เมื่อเย็นวานนี ้ โดยเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกไป POUND® คลาสใหม่ลา่ สุดที่ได้ แรงบันดาลใจ
มาจากความสนุกเกินห้ ามใจของการตีกลอง

เวอร์ จิ้น แอ็คที ฟ เป็ นแบรนด์ฟิตเนสแบรนด์แรกที เ่ ปิ ดตัว POUND® ในประเทศไทย
และสมาชิ กสามารถเข้าร่ วมคลาสนีไ้ ด้ตงั้ แต่เดือนมิ ถนุ ายนเป็ นต้นไปทัง้ 7 สาขาของเวอร์ จิ้น แอ็คทีฟ

ผู้เข้ าร่ วมงานกว่า 250 คน ณ ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ต่างรอเวลาให้ ตะวันลับขอบฟ้า เพื่อจะได้
เริ่ มกิจกรรมออกกําลังกายในบรรยากาศของแดนซ์ปาร์ ตี ้ โดยเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟได้ แปลงโฉมพื ้นที่กลางแจ้ ง
แห่งนี ้ให้ กลายเป็ นไนท์คลับ ซึ่งผู้เข้ าร่ วมทุกท่านได้ ปลดปล่อยพลังและสนุกสุดมันส์ไปกับ 2 คลาสออก
กํ าลังกายสุดแข็งแกร่ ง พร้ อมขยับร่ างกายและโกลว์ สติ๊กในมือตามผู้สอนจากเวอร์ จิน้ แอ็คที ฟ ตลอด
ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง

ในโอกาสนี ้ เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟได้ เปิ ดตัว POUND® ซึง่ เป็ นการออกกําลังกายแบบใหม่ที่ผสมผสาน
ท่าเต้ นและการตีกลองเพื่อให้ ได้ เคลื่อนไหวร่างกายแบบคาร์ ดโิ อ โดยมีจงั หวะเพลงสนุก ๆมาช่วยสร้ างสีสนั
POUND®
ออกแบบมาเพื่อทุกคน ทุกระดับความฟิ ต เสริ มสร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ แม้ แต่
กล้ ามเนื ้อที่ไม่ค่อยได้ ใช้ ช่วยให้ รูปร่ างเพรี ยว เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศปาร์ ตี ้และยังได้ ออก
กําลังกายทุกส่วนของร่างกายไปในขณะเดียวกัน
“เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เป็ นผู้นําด้ านการนําเสนอนวัตกรรมการออกกําลังกายใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเรามี
ความภูมิใจที่มีคลาสออกกําลังกายที่หลากหลายให้ สมาชิกของเราได้ เลือก หลังจากที่เปิ ดตัวคลาสใหม่ซงึ่
พาสมาชิกไปสูโ่ ลกแห่งจินตนาการอย่าง THE TRIP และท้ าทายความฟิ ตของสมาชิกด้ วย H.E.A.T ไป
แล้ ว เราเชื่อว่า POUND® เป็ นคลาสที่เหมาะสําหรับประเทศไทย เพราะสมาชิกจะได้ เพลิดเพลินไปกับ
จังหวะที่สนุกสนาน และได้ ออกกําลังกายทุกส่วนของร่ างกายอย่างแท้ จริ ง” วุธรวี จารุวฒ
ั นะ ผู้จดั การใหญ่
ประจําประเทศไทย บริษัท เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จํากัด
“ POUND® เติมเต็มประสบการณ์ ความสนุกของคลาสเต้ นและคลาสออกกําลังกายเพื่อความ
แข็งแกร่งรูปแบบอื่น ๆ เช่น Zumba รวมถึง Les Mills’ Body Jam และ SH’BAM ซึง่ เป็ นคลาสที่มีอยู่
แล้ ว สอนโดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพเพื่อนําเสนอประสบการณ์การออกกําลังกายที่สนุก เปี่ ยมไปด้ วยพลัง และ
สร้ างความท้ าทายสําหรับสมาชิก”
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมเมื่อเย็นวานนีไ้ ด้ ปลดปล่อยพลังความเป็ นร็ อกสตาร์ ไปกับ Clubbercise® อีก
หนึง่ คลาสเต้ นสุดมันส์ที่มาพร้ อมกับจังหวะสนุก ๆ ของเพลงฮิตติดชาร์ ท
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เป็ นแบรนด์ฟิตเนสแบรนด์แรกที่นําการออกกําลังกาย POUND® มาสู่ประเทศ
ไทย และสมาชิกสามารถเข้ าร่ วมคลาสนี ้ได้ ตงแต่
ั ้ เดือนมิถนุ ายนเป็ นต้ นไปทัง้ 7 สาขา รวมทังสาขาใหม่
้
2
แห่ง ได้ แก่ เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ถนนวิทยุ (เปิ ดเมื่อตุลาคม 2560) และเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ (เปิ ดเมื่อ
มีนาคม 2561)
##########
เกี่ยวกับ เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เปิ ดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2542 เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทเวอร์ จิ ้นที่ก่อตัง้
โดย เซอร์ ริ ชาร์ ด แบรนสัน ปั จจุบนั เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟเป็ นหนึ่งในผู้นําด้ านสถานออกกําลังเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิก
กว่า 1.4 ล้ านคน จาก 240 คลับที่ตงอยู
ั ้ ่ใน 8 ประเทศ ในสี่ทวีปทัว่ โลก (แอฟริ กาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี ออสเตรเลีย
นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์ ) เป้าหมายของเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ คือทําให้ คนไม่อาจต้ านทานเสน่ห์ของ
การออกกําลังกายได้ ด้ วยบริ การชัน้ นํา อุปกรณ์ แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับคลับเวอร์ จิน้
แอ็คทีฟ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการได้ ที่ www.virginactive.co.th หรื อ facebook.com/virginactivethailand

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์ )
บริษัท พับบลิค ฮิต จํากัด โทร. 02 252 5699 แฟ็ กซ์ 02 252 5698
ดวงสมร สกุลอารี ย์มิตร 089 222 6969
วศินี อ่องจริต 086 559 9198
กัณฑิมา วรรณรัตน์ 087 337 7788
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ (สิงคโปร์ )
อเล็กซ์ เฉิน
ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารองค์กร ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
alex.chen@virginactive.com.sg
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