ข่ าวประชาสัมพันธ์
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ เปิ ดคลับแรกนอกกรุ งเทพฯ เอาใจชาวเชียงใหม่
เวอร์ จิ้น แอ็คทีฟ เชี ยงใหม่ จะเป็ นฟิ ตเนสทีใ่ หญ่และทันสมัยทีส่ ดุ ในเมื อง
ด้วยพืน้ ทีส่ ำหรับกำรออกกำลังกำยกว้ำงขวำงกว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย 4 สตูดิโอ
และอุปกรณ์ออกกำลังกำยระดับโลก พร้อมคลำสออกกำลังกำยกว่ำ 200 คลำสต่อสัปดำห์
ประเทศไทย, 14 มีนาคม 2561 – เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ แบรนด์ฟิตเนสระดับโลก พร้ อมแล้ วที่จะนำควำม
ตื่นเต้ นสู่ภำคเหนือของประเทศไทย ด้ วยกำรเปิ ดตัวเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นคลับระดับไฮเอนด์
แห่งล่ำสุด หลังจำกที่เปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยเมื่อปี 2557
เมื่อเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่เปิ ดให้ บริ กำรในวันที่ 17 มีนำคม จะมำเปลี่ยนประสบกำรณ์ กำร
ออกกำลังกำยของชำวเชียวใหม่ ด้ วยสถำนที่และอุปกรณ์ระดับพรี เมียม บนพื ้นที่กว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร
หรู หรำด้ วยมำตรฐำนเดียวกับคลับเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ แห่งอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็ น Mind & Body Studio, Ride
Studio และHigh Energy Studio พร้ อมคลำสออกกำลังกำยสุดมันส์กว่ำ 200 คลำสต่อสัปดำห์

เวอร์ จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ เป็ นคลับแรกในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ทีม่ ี สตูดิโอสำหรับชกมวยโดยเฉพำะ
โดยมี มวยไทยเป็ นหนึ่งใน 200 คลำสทีน่ ำเสนอต่อสัปดำห์

เวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ คลับแห่ง นี ้ ตัง้ อยู่ที่เซ็ นทรั ล เฟสติวัล เชี ยงใหม่ และเป็ นสำขำแรกที่ อยู่นอก
กรุ งเทพฯ รวมทังเป็
้ นคลับแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่มี Boxing Studio หรื อสตูดิโอสำหรับชก
มวยโดยเฉพำะ คลับแห่งนี ้เป็ นสำขำที่ 7 ในประเทศไทย และจะมำช่วยเปลี่ยนภำพลักษณ์ ให้ เชียงใหม่ จำก
เมืองแห่งประวัตศิ ำสตร์ และศิลปะให้ เป็ นจุดศูนย์กลำงแห่งอนำคต
“กำรขยำยสำขำสู่จงั หวัดนอกกรุงเทพฯ เป็ นควำมตังใจของเรำตั
้
งแต่
้ เริ่ มต้ น ” คริ สเตียน เมสัน
กรรมการผู้จัดการเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่ำวถึงกำรเปิ ดคลับในเชียงใหม่ครัง้ นี ้
“ปั จ จุบัน ผู้ค นมี ค วำมรู้ เรื่ อ งสุข ภำพและกำรออกก ำลัง กำยมำกขึน้ และพวกเขำมองหำบริ ก ำรและ
ประสบกำรณ์ ที่ ค้ ุม รำคำ เพื่ อตอบโจทย์ ค วำมต้ องกำร และสิ่ง นี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่ เชี ยงใหม่ยัง ไม่มี นอกจำกนี ้
เชียงใหม่เป็ นบ้ ำนเกิดของนักมวยระดับโลกหลำยคน เรำมองเห็นโอกำสในจุดนี ้ และอยำกจะสร้ ำงฟิ ตเน
สที่มีมำตรฐำนเดียวกับกรุงเทพ แต่ก้ำวไปอีกระดับและเหนือควำมคำดหมำย”
“จำกประสบกำรณ์ กำรดำเนินกิจกำรในหลำยประเทศของเอเชียและได้ รับกำรตอบรับที่ดีมำกมำ
โดยตลอด เรำเชื่อว่ำมีโอกำสอีกมำกสำหรับฟิ ตเนสระดับพรี เมียม ซึง่ เวอร์ จิ ้น เอ็คทีฟมีควำมเชี่ยวชำญด้ ำน
กำรมอบประสบกำรณ์ที่หรูหรำ ด้ วยอุปกรณ์ สถำนที่ และคลำสออกกำลังกำยที่หลำกหลำย”

H.E.A.T โปรแกรมกำรออกกำลังกำยแบบ High Energy Athletic Training
และเป็ นกำรออกกำลังกำยแบบนักกี ฬำ ที จ่ ะมำช่วยให้ร่ำงกำยกระชับได้สดั ส่วน

วุธรวี จารุ วัฒนะ ผู้จัดการใหญ่ ประจาประเทศไทย บริ ษัท เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์ )
จากัด กล่ำวว่ำ “เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ มองกำรออกกำลังกำยและสุขภำพแบบองค์รวม เรำต้ องกำรมีส่วนร่วม
ในเส้ นทำงสุขภำพของสมำชิก ซึ่งชำวเชียงใหม่จะได้ สมั ผัสประสบกำรณ์กำรออกกำลังกำยที่หรู หรำและ
ตอบโจทย์ทุกครัง้ ที่มำเยือนเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ด้ วยมำตรฐำนเดียวกับคลับ ในกรุ งเทพฯ สถำนที่แห่งนี ้เป็ นที่

สำหรับกำรออกกำลังกำย พักผ่อน และพบปะสังสรรค์กบั สมำชิกท่ำนอื่น ๆ เพรำะเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เป็ นแบ
รนด์ที่เน้ นเรื่ องควำมอบอุน่ และบริกำรที่เหมำะกับแต่ละบุคคล
แม้ ว่ำจะเป็ นแบรนด์ใหม่สำหรับแวดวงฟิ ตเนสของเชียงใหม่ แต่เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟได้ รับควำมสนใจ
จำกชำวเชียงใหม่เป็ นอย่ำงมำก เห็นได้ จำกจำนวนผู้เข้ ำร่วมกิจกรรมออกกำลังกำยนอกสถำนที่ที่ทำงเวอร์
จิ ้น แอ็คทีฟ ได้ จดั ขึน้ ในเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีผ้ เู ข้ ำ ร่ วมหลำยร้ อยคน กิจกรรมเหล่ำนี ้เป็ นกำรเปิ ด
โอกำสให้ ชำวเชียงใหม่ได้ สมั ผัสประสบกำรณ์กำรออกกำลังกำยแบบเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ก่อนที่จะเปิ ดคลับ
อย่ำงเป็ นทำงกำร
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เป็ นส่วนหนึ่งของเวอร์ จิ ้น กรุ๊ป ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นโดย เซอร์ ริ ชำร์ ด แบรนสัน เปิ ดตัวเป็ น
ครัง้ แรกในปี 2542 และปั จจุบนั มีคลับกว่ำ 240 แห่งทัว่ โลกใน 4 ทวีปและ 8 ประเทศ โดยเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ
เป็ นผู้น ำด้ ำนสุข ภำพและกำรออกกำลัง กำย ซึ่ง มัก จะน ำเสนอเทรนด์ ก ำรออกก ำลัง กำยใหม่ ๆ และ
ประสบกำรณ์ กำรออกกำลัง กำยสุดพิเ ศษที่ พัฒ นำขึน้ โดยที ม งำนนวัตกรรมของเวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ หรื อ
ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนฟิ ตเนสระดับโลก เพื่อคิดค้ นคลำสออกกำลังกำยที่เป็ นเอกสิทธิ์ของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ (เช่น
GRID และ H.E.A.T) รวมถึงคลำสที่เอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพำะที่ เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟเท่ำนัน้ (เช่น Les Mills’ THE
TRIP™)
เพื่อเป็ นกำรเฉลิมฉลองกำรเปิ ดคลับแห่งที่ 7 นี ้ เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ เชียงใหม่ มอบข้ อเสนอพิเศษ
ตลอดเดือนมีนำคม สมำชิกใหม่ที่สมัครสมำชิกแบบ 12 เดือนที่สำขำใดก็ได้ ทังในกรุ
้
งเทพฯ และเชียงใหม่
จะได้ รับสิทธิพิเศษ ฟรี คำ่ สมำชิก 4 สัปดำห์
##########
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 ชำร์ ด แบรนสัน ปั จจุบนั เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟเป็ นหนึง่ ในผู้นำด้ ำนสถำนออกกำลังเพื่อสุขภำพในโลก โดยมีสมำชิก
กว่ำ 1.4 ล้ ำนคน จำก 240 คลับ ที่ตงั ้ อยู่ใน 8 ประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริ กำใต้ สหรำชอำณำจัก ร อิตำลี สเปน
โปรตุเ กส ออสเตรเลีย นำมิ เ บี ย บอตสวำนำ ประเทศไทย และสิง คโปร์ ) เป้ ำหมำยของเวอร์ จิ น้ แอ็ ค ที ฟ คื อ ท ำให้
กำรออกกำลังกำยเป็ นเรื่ องเกินห้ ำมใจ ด้ วยบริ กำรชันน
้ ำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สดุ สอบถำมข้ อมูลเกี่ยวกับ
ค ลั บ เ ว อ ร์ จิ ้ น แ อ็ ค ที ฟ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ อั ต ร ำ ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ไ ด้ ที่ www.virginactive.co.th ห รื อ
facebook.com/virginactivethailand
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ :
บริ ษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟ็ กซ์ 02 252 5698
ดวงสมร สกุลอำรี ย์มิตร 089 222 6969
วศินี อ่องจริ ต 086 559 9198
กัณฑิมำ วรรณรัตน์ 087 337 7788

เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ฟิ ตเนส คลับ
อเล็กซ์ เฉิน
ผู้จดั กำรฝ่ ำยสือ่ สำรองค์กร ประจำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
alex.chen@virginactive.com.sg

+65 9828 7657

