ข่ าวประชาสัมพันธ์
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ เตรี ยมเปิ ดคลับใหม่ ใจกลางกรุ งเทพฯ
เน้ นคลาสออกกาลังกายแบบกลุ่ม
คลับใหม่ของเวอร์ จิ้น แอ็คที ฟ บนถนนวิ ทยุ พร้อมแล้วที ่จะทำให้กำรออกกำลังกำยเป็ นเรื ่องทีน่ ่ำสนุกยิ่ งขึ้น
มี ส่วนร่ วม และพบปะผูร้ ักสุขภำพมำกขึ้น ตอกย้ำควำมเป็ นผูน้ ำของแบรนด์ดำ้ นโปรแกรมออกกำลังกำย
แบบกลุ่มทีจ่ ะสร้ำงควำมสนุกสนำนในกำรเข้ำฟิ ตเนส
ประเทศไทย, 9 พฤศจิกายน 2560 – เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ เตรี ยมสร้ างความสัน่ สะเทือนให้ วงการฟิ ตเนส
และปฏิวตั ิประสบการณ์ ใหม่แห่งการออกกาลังกาย กับการเปิ ดตัวคลับสาขาที่ 6 ในกรุ งเทพ โดยนับว่า
เป็ นบูติ ค สตูดิโอของเวอร์ จิ น้ แอ็ ค ที ฟ แห่ ง แรกในเมื อ งไทยที่ มี โปรแกรมออกก าลัง กายที่ ห ลากหลาย
(first multi-programme boutique studio) เพื่อให้ สมาชิกของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟได้ พบกับประสบการณ์การ
ออกกาลังกายแบบกลุ่ม (group exercise) ที่ สุดแสนประทับใจ ภายใต้ การดูแลของผู้ฝึ กสอนระดับมื อ
อาชีพ
คลับใหม่แห่งนี ้ ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองบนถนนวิทยุ ย่านที่มีทงั ้ ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและความ
ทันสมัย เปรี ยบได้ กบั ‘ถนนฟิ ฟธ์ อเวนิว’ ของกรุงเทพฯ โดย เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ถนนวิทยุ จะเป็ นคลับแห่ง
แรกของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ แบรนด์ฟิตเนสระดับอินเตอร์ ที่นาเสนอคอนเซ็ปต์ใหม่ และพร้ อมจะปฏิวตั ิ และ
สร้ างมาตรฐานใหม่ให้ แก่วงการ
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ถนนวิทยุ จะเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 4 ตุลาคมนี ้ จะเป็ นคลับที่บ่งชี ้ถึง
การริ เริ่ มของแบรนด์เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟทัว่ โลกที่จะส่งมอบประสบการณ์ความเป็ นบูติคสตูดิโอให้ แก่สมาชิก
โดยแบรนด์มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้ างทัง้ พืน้ ที่ส่วนตัวและพืน้ ที่ส่วนรวมเพื่อให้ ผ้ ูรักสุขภาพสามารถสื่อสาร
พูด คุย ปฏิ สัม พัน ธ์ กัน พร้ อมทัง้ การออกก าลัง กายแบบกลุ่ม ในคลาสโปรแกรมอัน หลากหลายซึ่ง บาง
โปรแกรมเป็ นโปรแกรมที่มีเฉพาะที่เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟเท่านัน้ ทังนี
้ ้สมาชิกเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ มัน่ ใจได้ วา่ พวกเขา
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จะเป็ นกลุ่มแรกในประเทศและรวมไปถึงในภูมิภาคนี ้ ที่ได้ สมั ผัสการออกกาลังกายที่กาลังเป็ นที่นิยมอย่าง
มากในขณะนี ้

เวอร์ จิ้น แอ็คทีฟ ถนนวิ ทยุ เป็ นคลับสำขำที ่ 6 ของเวอร์ จิ้น แอ็คทีฟในประเทศไทย ด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ ทีเ่ น้น
คลำสออกกำลังกำยและกำรออกกำลังกำยเป็ นกลุ่ม

คริสเตียน เมสัน กรรมการผู้จดั การเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาการให้ บริ การในคอนเซ็ปต์ใหม่ว่า “โปรแกรมการออกกาลังกายแบบกลุม่ ที่หลากหลายเป็ น
หนึ่งในจุดแข็งของเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ เรามีความภูมิใจที่ได้ นาประสบการณ์ การออกกาลังกายใหม่ ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพและสมาชิกสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ”
“ในประเทศไทยและในเอเชีย คลาสออกกาลังกายแบบกลุ่มเป็ นสิ่งที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง
สมาชิก 7 ใน 10 คนเคยเข้ าคลาสกลุม่ อย่างน้ อย 1 ครัง้ ความนิยมที่เราสังเกตเห็นนี ้ ผสานกับความเข้ าใจ
ในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เราได้ จากคลับสาขาอื่น ๆ ซึง่ ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดีนนท
ั ้ าให้ เรามัน่ ใจ
ที่จะเปิ ดตัวคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เน้ นเรื่ องคลาสออกกาลังกายแบบกลุ่มเป็ นพิเศษ นับเป็ นการเขย่าวงการฟิ ตเนส
ให้ สะเทือนด้ วยคอนเซ็ปต์บตู คิ สตูดิโอแบบองค์รวมที่วางแผนงานมาอย่างดี”
ด้ าน โอฬาร พิรินทรางกู ร ผู้จัดการใหญ่ บริ ษัท เวอร์ จิน้ แอ็คที ฟ (ประเทศไทย) จากัด กล่าว
เสริ ม ว่า “ตัง้ แต่ต้นปี ที่ผ่านมา เราได้ เปิ ดตัว คลาสออกกาลังกายแบบใหม่ 3 คลาส ได้ แก่ POP Pilates,
SPRINT™ และ BROGA ซึง่ ทุกคลาสได้ รับเสียงตอบรับที่ดีจากสมาชิก และเรายังมุง่ มัน่ ที่จะนาเสนอคลาส
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การออกกาลังกายแบบกลุม่ คลาสใหม่ทกุ ๆ 3 เดือน โดยคลาสต่าง ๆ ที่จะเปิ ดให้ บริการที่คลับใหม่บนถนน
วิทยุนี ้ จะสอนโดยผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพ โดยจะไปเปิ ดให้ บริ การที่คลับสาขาอื่น ๆ ในกรุงเทพในลาดับ
ต่อไป”

เวอร์ จิ้น แอ็คทีฟ ถนนวิ ทยุ มี พืน้ ทีก่ ว่ำ 1,300 ตำรำงเมตร แบ่งเป็ น 3 ชัน้
กว้ำงขวำงพอทีจ่ ะแบ่งเป็ นโซนต่ำง ๆ ถึง 9 โซน

คลับใหม่แห่งนี ้มีพื ้นที่ 1,300 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 3 ชัน้ และ 9 โซน รวมทังสตู
้ ดิโอสาหรับ Pilates
Reformer ที่มี Stott Reformer Beds ถึง 12 เครื่ อง และสตูดิโอปั่ นจักรยาน (Cycle studio) ที่ทันสมัย ใช้
Stages SC3 ซึง่ เป็ นจักรยานในร่มรุ่นที่ดีที่สดุ จานวน 18 คัน

สตูดิโอ Cycle ของเวอร์ จิ้น แอ็คทีฟ ถนนวิ ทยุ
สำมำรถรองรับสมำชิ กได้สูงสุด 18 คน ใช้จกั รยำนรุ่น Stages SC3 ซึ่ งเป็ นรุ่นทีด่ ีทีส่ ดุ
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ที่ เวอร์ จิน้ แอ็คที ฟ ถนนวิทยุ สมาชิ กจะได้ พ บกับสตูดิโอออกกาลังกายอัน เป็ นเอกลักษณ์ ของ
แบรนด์ เช่น Mind and Body, High Energy และโซน The Grid ซึ่งเป็ นคลาสออกกาลังกายที่ จะช่วยเพิ่ม
ความคล่องตัวและความยืดหยุ่น นอกจากนี ก้ ็จะยังคงมีโซนฟรี เวท เครื่ องออกกาลังกายอันทันสมัย หรื อ
อุปกรณ์คาร์ ดโิ อในบรรยากาศที่สะดวกสบายอีกด้ วย
เพื่อเป็ นการฉลองการเปิ ดตัวเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟสาขาที่ 6 นี ้ สมาชิกเตรี ยมพบความตื่นเต้ นกับการ
เปิ ดตัว H.E.A.T (High Energy Athletic Training) เป็ นครัง้ แรกในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็ นโปรแกรมการออก
กาลังกายแบบ high-performance training ในรู ปแบบใหม่ที่จะมาท้ าทายความแข็งแกร่ งของหัวใจ ช่วย
เสริ มสร้ างความแข็งแรงและความแกร่ งขึน้ กว่าเดิม ให้ แก่สมาชิก นอกจากร่ างกายจะกระชับได้ สัดส่วน
ฟิ ตและเฟิ ร์ มขึ ้นแล้ ว โปรแกรมนี ้ยังสามารถปรับ ระดับความหนักให้ มากขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อท้ าทายร่างกายไป
อีกระดับ
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ มีความภาคภูมิใจที่สามารถให้ บริ การคลาสออกกาลังกายแบบกลุ่มได้ มากกว่า
200 คลาสต่อสัปดาห์ ซึง่ เป็ นผลงานของทีมนวัตกรรมที่รังสรรค์โปรแกรมการออกกาลังกายใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
โดยมีพื ้นฐานมาจากการวิจยั อย่างเป็ นระบบ อาทิ The Grid ที่เป็ นกระแสการออกกาลังกายที่เป็ นที่นิยมอยู่
ในตอนนี ้ ในปั จจุบนั ทีมนวัตกรรมของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ร่วมมือกับผู้นาในแวดวงสุขภาพและพันธมิตรทั่ว
โลก เพื่อให้ เวอร์ จิ ้น แอ็คที ฟ เป็ นเจ้ าแรกในตลาดที่จะนาเสนอวิธีการออกกาลังกายใหม่ ๆ เช่น Zumba
Step, POP Pilates และ Broga
เช่ น เดี ย ว กั บ ค ล า ส ย อ ด นิ ย ม อ ย่ า ง Pilates Reformer, ZUU แ ล ะ Pulse powered by
Clubbercise ที่จะยังคงมาเป็ นคลาสหลักของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบกลุม่ ที่เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ถนน
วิทยุอีกด้ วย โดยสมาชิกเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ จะเป็ นกลุ่มแรกในประเทศที่ได้ สมั ผัสการออกกาลังกายรูปแบบ
ใหม่ ๆ ที่จะมาท้ าทายความแข็งแกร่ งและชวนเชิญ ให้ ก้าวผ่านทุกขีดจากัด และไม่ว่าคุณจะเป็ นสมาชิก
มื อใหม่หัดเล่น หรื อเป็ นสมาชิ ก ฟิ ตเนสสายแข็งก็ มั่นใจได้ ว่าจะสามารถมาใช้ บ ริ การที่ เหมาะกับ ความ
ต้ องการของคุณได้ เสมอที่เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ถนนวิทยุ
เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ ถนนวิท ยุ เป็ นคลับ สาขาที่ 6 หลังจากที่ เวอร์ จิ น้ แอ็ ค ที ฟ ทัง้ 5 สาขาประสบ
ความสาเร็ จเป็ นอย่างดีนบั ตังแต่
้ แบรนด์ได้ เข้ ามาเปิ ดตัวในประเทศไทยครัง้ แรกเมื่อปี 2557 การเปิ ดคลับ
ใหม่นี ้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการก้ าวสูเ่ ป้าหมายที่จะมีคลับ 20 สาขาภายในปี 2565 และจะมาช่วยเติมความ
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ครบครันให้ กบั ย่านถนนวิทยุ ซึ่งมีทงร้
ั ้ านอาหารสุดหรู โรงแรมห้ าดาว และห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ า ทาให้ ถนน
วิทยุเป็ นย่านที่มีสีสนั และใคร ๆ ก็ใฝ่ ฝั นจะมาเยือนมากที่สดุ ในกรุงเทพฯ
เวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ ถนนวิทยุ ตัง้ อยู่ที่ อาคาร 208 ถนนวิทยุ (208 Wireless Road) ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้ าเพลินจิ ตเพี ยง 10 นาที เปิ ดให้ บริ การทุกวัน พิเศษ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าเมื่ อ สมัครสมาชิ ก
ประเภท 12 เดือน และ ใช้ บริการเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ได้ ทกุ สาขา
##########
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 นหนึง่ ในผู้นาด้ านสถานออกกาลังเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิก
กว่า 1.4 ล้ านคน จาก 240 คลับที่ ตัง้ อยู่ในสิบ ประเทศ ในสี่ทวีป ทั่วโลก (แอฟริ กาใต้ สหราชอาณาจักร อิ ตาลี สเปน
โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์ ) เป้าหมายของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ คือทาให้ คนไม่อาจ
ต้ านทานเสน่ห์ของการออกกาลังกายได้ ด้ วยบริ การชันน
้ า อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สดุ สอบถามข้ 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 า ค่ า บ ริ ก า ร ไ ด้ ที่ www.virginactive.co.th ห รื อ
facebook.com/virginactivethailand
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
บริ ษัท พับบลิค ฮิต จากัด โทร. 02 252 5699 แฟ็ กซ์ 02 252 5698
ดวงสมร สกุลอารี ย์มิตร 089 222 6969
วศินี อ่องจริ ต 086 559 9198
กัณฑิมา วรรณรัตน์ 087 337 7788
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ฟิ ตเนส คลับ
อเล็กซ์ เฉิน
ผู้จดั การฝ่ ายสือ่ สารองค์กร ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
alex.chen@virginactive.com.sg

+65 9828 7657
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ภาคผนวก
เกี่ยวกับ H.E.A.T (ฮีท)
H.E.A.T (High Energy Athletic Training) เป็ นวิวฒ
ั นาการใหม่ของการออกกาลังกายแบบประสิทธิภาพ
สูง เน้ นศักยภาพด้ านกีฬา ช่วยให้ ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ อย่างเต็มที่
H.E.A.T มีโครงสร้ างของการเคลื่อนไหวสลับกับการพักเพื่อเพิ่มการเผาผลาญพลังงานระหว่างพัก ทาให้
เกิดการเผาผลาญพลังงานมากขึ ้นตลอดทังวั
้ น การออกกาลังกายเป็ นช่วงนันมี
้ ความปลอดภัย ได้ ผลดี และ
ช่วยให้ พัฒ นาศักยภาพของร่ างกายได้ ดีขึน้ สามารถเผาผลาญพลังงานได้ ถึง 1,000 แคลอรี่ และช่วยให้
หลอดเลือดหัวใจแข็งแรง มีพละกาลังมากขึ ้น และร่างกายแข็งแรงขึ ้น H.E.A.T จะทาให้ ร่างกายของคุณฟิ ต
เฟิ ร์ม และเพรี ยวขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั
H.E.A.T. เป็ นคลาสออกกาลังกายใหม่ล่าสุดจากเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ มีความหนักหลายระดับเพื่อช่วยให้ คณ
ุ
เสริ มความแข็งแรงและแข็งแกร่ งของกล้ ามเนือ้ โดยใช้ อุปกรณ์ สุดล ้าอย่าง SKILLMILL คลาสนีแ้ บ่งเป็ น
สามช่วง และมีความปลอดภัยและสนุกสนาน ดูแลโดยโค้ ชผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยให้ คณ
ุ ก้ าวข้ ามขีดจากัด
ของคุณ ความหนักหน่วงของการออกกาลังกายนี ้ยังช่วยให้ จิตใจคุณแข็งแกร่งขึ ้นอีกด้ วย
การออกกาลังกายทังสามช่
้
วงได้ แก่:
Base conditioning – ช่วงแรกคือการออกกาลังกายแบบแอโรบิค ช่วยกระตุ้นกล้ ามเนื ้อและเพิ่มอ็ อกซิเจน
ในร่างกาย
Strength – ช่วงที่สองเน้ นการเพิ่มศักยภาพของร่างกายในการยก ดัน ดึง สคว็อท (squat) โยน ปี น และอื่น
ๆ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ กบั กล้ ามเนื ้อ
Power – ชวงสุดท้ ายจะทดสอบความแข็งแกร่ งของร่ างกายคุณ ด้ วยการวิ่งเร็ วและทดสอบความเร็ วใน
ขณะที่กล้ ามเนื ้อเมื่อยล้ า
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