ข่ าวประชาสัมพันธ์
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟสร้ างมาตรฐานใหม่ แห่ งวงการฟิ ตเนส
ยกเลิกค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าสาหรับสมาชิกใหม่ ทุกประเภท
เวอร์ จิ้น แอ็คทีฟ ยกเลิกค่าบริ การที่ไม่จาเป็ น ดีเดย์ 2 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
เพื่อตอกย้าความเป็ นผูน้ าที่ใส่ใจด้านประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค
ประเทศไทย, 3 มกราคม 2561 – แบรนด์ฟิตเนสระดับโลก เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ สร้ างการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ ใหญ่ให้ กบั อุตสาหกรรมฟิ ตเนสอีกครัง้ ด้ วยการประกาศยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้ าสาหรับ
สมาชิ ก ใหม่ทุก ประเภท เพื่ อลดภาระค่าใช้ จ่ายให้ กับ สมาชิ ก เวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ และเป็ นการแสดงถึ ง
ความมุง่ มัน่ ของแบรนด์ ในการทาให้ การออกกาลังกายเป็ นเรื่องสนุกสนานเกินห้ ามใจ
ล่าสุด เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ตัดสินใจยกเลิกการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้ าสาหรับสมาชิกใหม่
ซึ่งนับว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในวงการ และได้ เปลี่ยนมุมมองที่ผ้ คู นมีตอ่ ธุรกิจฟิ ตเนสและสุขภาพ
ปั จ จุบัน มี ผ้ ูใ ห้ บริ ก ารสถานออกก าลัง กายเกิ ด ขึน้ มากมาย เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ องการที่ แ ตกต่า ง
ของผู้บริ โภค ด้ วยเหตุนี ้ เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ เล็งเห็น ว่า ผู้ให้ บริ การสถานออกกาลังกายจะต้ องปรับตั วและ
พัฒนาการให้ บริการ หรือลดค่าบริการเพื่อรักษาฐานลูกค้ า
โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้ า คือค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ใู ห้ บริการฟิ ตเนสจะเรียกเก็บล่วงหน้ า เมื่อสมาชิกสมัคร
ใช้ บริการเป็ นครัง้ แรก ซึ่งอาจราคาสูงกว่าหรื อเทียบเท่าค่าบริ การรายเดือน เมื่อคานวณรวมกับค่าบริ การ
รายเดือนจึงถือว่าเป็ นเงินจานวนมากที่สมาชิกจะต้ องจ่าย
คริ สเตียน เมสัน กรรมการผู้จัดการเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว “การยกเลิก
ค่าแรกเข้ านันเป็
้ นผลมาจากประสบการณ์ของเราในอุตสาหกรรมนีแ้ ละความเข้ าใจในความต้ องการของ
คนไทย การริเริ่มความเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้เป็ นการแสดงถึงความมุง่ มัน่ ที่จะเดินตามคามัน่ สัญญาที่มอบไว้

เมื่อเปิ ดตลาดในประเทศไทยครัง้ แรกว่า เวอร์ จิน้ แอ็คที ฟ คานึงถึ งผู้บริ โภคเป็ นหลักเสมอ และจะมอบ
ประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ภาพเหนือระดับให้ แก่สมาชิก”
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ เปิ ดให้ บริการคลับแรกในประเทศไทยที่เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และประสบความสาเร็จ
อย่างล้ นหลาม โดยการยกระดับอุตสาหกรรมฟิ ตเนสในประเทศไทยด้ วยสิ่งอานวยสะดวกภายในคลับ
ระดับพรีเมี่ยม ไม่วา่ จะเป็ น สระว่ายน ้าในร่ม หน้ าผาจาลอง อุปกรณ์ออกกาลังกายอันทันสมัย พื ้นที่สาหรับ
ออกกาลังกาย และโปรแกรมออกกาลังกายที่หลากหลายกว่า 200 คลาสต่อสัปดาห์ รวมถึงบริ เวณผ่อน
คลาย อาทิ ห้ องเกลือบริ สทุ ธิ์จ ากเทือกเขาหิมาลัย และสลีป พอด นวัต กรรมการพักผ่อนที่พร้ อมต้ อนรับ
สมาชิกทุกคน
ปั จจุบนั เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมากด้ วยจานวนคลับทังหมด
้
6 สาขา ทังใน
้
ใจกลางกรุงเทพฯ และย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง นอกจากที่เอ็มไพร์ ทาวเวอร์แล้ ว เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ คลับ ยัง
ตังอยู
้ ่ในห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ า เช่น ศูนย์การค้ า ดิ เอ็มควอร์เทียร์ , สยาม ดิสคัฟเวอรี่ , ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซ่า เวสต์เกต และศูนย์ การค้ าเซ็น ทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์ ทัง้ นี ้ เมื่อเดื อนตุลาคมที่ ผ่านมา เวอร์ จิ น้
แอ็คทีฟได้ เปิ ดตัวบูติค สตูดิโอแห่งใหม่บนถนนวิทยุอีกด้ วย
นอกจากนี ้ เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ มีแผนที่จะขยายสาขาให้ ครบ 20 แห่งภายในปี 2565 โดยเตรี ยมเปิ ด
สาขาแรกนอกกรุ งเทพฯ ที่ จังหวัด เชี ย งใหม่ใ นไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่ง พร้ อมต้ อ นรับ สมาชิ ก ชาว
เชียงใหม่สคู่ ลับที่มีพื ้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เพื่อประสบการณ์การออกกาลังกายสุดพิเศษ
คริสเตียน กล่าวเพิ่มเติมถึงการเติบโตของเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ในประเทศไทยว่า “เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ
เชื่ อ มั่น ในการส่ง มอบประสบการณ์ ที่ มี ค ุณ ภาพให้ แก่ ส มาชิ ก เรามั่น ใจในคุณ ภาพของคลั บ รวมถึ ง
ประสิทธิภาพของสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่นาเสนอสู่สมาชิก นี่เป็ นสิ่งที่ทาให้ เราแตกต่างจาก
ผู้ให้ บริ ก ารอื่น ๆ ในตลาด การยกเลิกค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ าจะช่วยให้ เวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟตอบโจทย์ความ
ต้ องการของสมาชิกได้ มากขึ ้นและมีสว่ นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ กบั คนไทย”
##########

เกี่ยวกับ เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ
เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ เปิ ดคลับแรกที่ป ระเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2542 เวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ เป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ม
บริ ษั ท เวอร์ จิ น้ ที่ ก่ อ ตัง้ โดย เซอร์ ริ ช าร์ ด แบรนสัน ปั จ จุบัน เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ เป็ นหนึ่ ง ในผู้น าด้ า น
สถานออกกาลังเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิก กว่า 1.4 ล้ านคน จาก 240 คลับที่ตงอยู
ั ้ ่ในสิบ ประเทศ
ในสี่ทวีปทัว่ โลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา
ประเทศไทย และสิ ง คโปร์ ) เป้ าหมายของเวอร์ จิ น้ แอ็ ค ที ฟ คื อ ท าให้ คนไม่ อ าจต้ านทานเสน่ ห์
ของการออกก าลังกายได้ ด้ วยบริ ก ารชัน้ น า อุป กรณ์ แปลกใหม่ และคลับ ที่ ดีที่ สุด สอบถามข้ อมูล
เกี่ ย วกั บ คลับ เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ อุป กรณ์ และอัต ราค่ า บริ ก ารได้ ที่ www.virginactive.co.th หรื อ
facebook.com/virginactivethailand
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
บริษัท พับบลิค ฮิต จากัด โทร. 02 252 5699 แฟ็ กซ์ 02 252 5698
ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969
วศินี อ่องจริต 086 559 9198
กัณฑิมา วรรณรัตน์ 087 337 7788
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ ฟิ ตเนส คลับ
อเล็กซ์ เฉิน
ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารองค์กร ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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