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เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ สร้ างปรากฏการณ์ อีกครั ง้ ในประเทศไทย
เปิ ด “เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ 101” คลับขนาดใหญ่ ท่ สี ุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คลับแห่งที แ่ ปดในประเทศไทยมาพร้อมแบรนด์คอนเซ็ ปต์ใหม่ ให้ทงั้ สมาชิ กและคนทัว่ ไปใช้สถานที ไ่ ด้
ครั้งแรกของ “The Playground” สนามกี ฬาอเนกประสงค์ทีร่ วบรวมนวัตกรรมการออกกาลังกายล้าสมัยที ห่ ลากหลาย
มาไว้ในที เ่ ดียวกัน และสระสาหรับสอนเด็กว่ายน้า

กรุงเทพฯ, 28 มีนาคม 2562 – เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ผู้ให้ บริการฟิ ตเนสคลับเพื่อสุขภาพชันน
้ าของโลก เดินหน้ า
เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ในการออกกาลังกายในรู ปแบบฟิ ตเนสและกีฬาครบวงจร (Fitness and Multi-sports
Club) ในที่เดียว เปิ ดตัว “เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ 101” คลับแห่งที่ 8 ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็ นคลับขนาดใหญ่ที่สดุ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ขอต้ อนรับสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปมาเพลิดเพลินกับประสบการณ์การออกกาลังกายที่
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ 101

ด้ วยพื ้นที่ออกกาลังกายรวมถึง 7,000 ตร.ม. ของ 101 (วัน-โอ-วัน) เดอะเทิร์ดเพลส คอมเพล็กซ์ ซอยสุขุมวิท
101 ที่พร้ อมให้ บริ การทังสมาชิ
้
กและคนทั่วไปได้ สมั ผัสประสบการณ์การออกกาลังกายกับ 9 โซนออกกาลัง
พร้ อมทังสตู
้ ดิโอสาหรับโยคะ พิ ลาทิส มวย ฟั งก์ชนั นอลเทรนนิ่ง และปั่ นจักรยาน รวมทังนวั
้ ตกรรมสนามกีฬา
อเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนไฟ LED บนพื ้นให้ กลายเป็ นสนามกีฬาได้ หลายประเภท พร้ อมสระว่ายน ้า
กลางแจ้ งสาหรับผู้ใหญ่และเด็ก และจัดเต็มด้ วยไฮไลต์โปรแกรมออกกาลังกาย อุปกรณ์อนั ทันสมัย และการ
ดูแลจากผู้ฝึกสอนมืออาชีพ
นายคริ สเตียน เมสัน กรรมการผู้ จัดการเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กล่าวว่า “ธุรกิจ
ฟิ ตเนสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และประเทศไทย เป็ นหนึ่งในตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง โดยข้ อมูล
จากรายงานสมาคม IHRSA (International Health, Racquet & Sports club Association) ในเอเชียแปซิฟิก
ปี 2018 แสดงให้ เห็นว่าคนไทยเพียง 0.5 % เท่านันที
้ ่ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เราจึงเชื่อว่าตัวเลขนี ้สามารถ
เพิ่มขึ ้นได้ เพราะปั จจุบนั นี ้คนไทยใส่ใจการออกกาลังกายมากขึ ้น และเห็นผลว่าช่วยให้ สุขภาพดีขึ ้น ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านฟิ ตเนสคลับและการรักษาสุขภาพ เรามุ่งมั่นนาเสนอนวัตกรรมและประสบการณ์ ที่ ดีที่สุด
เพื่ อตอบโจทย์ ความต้ องการของลูกค้ า ซึ่ง ช่วยให้ เราวางแผนและออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ภายในเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ 101 ไว้ อย่างครบครัน”
ดร.วุธรวี จารุ วัฒนะ ผู้จัดการใหญ่ ประจาประเทศไทย บริษัท เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์ ) จากัด
กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 5 ปี ในการดาเนินการในประเทศไทย เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ เล็งเห็นว่าธุรกิจฟิ ตเนส
มีอตั ราการเติบโตที่สูงมากและประสบความสาเร็ จเป็ นประวัติการณ์ การดูแลสุขภาพและฟิ ตเนสเป็ นหนึ่งใน
เทรนด์ที่สาคัญในไทย จะเห็นได้ วา่ สิ่งที่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย จะต้ องมีกิจกรรมการออกกาลังกายอยู่ด้วย ไม่วา่
จะไปออกกาลังคนเดียวที่สวนสาธารณะ หรื อไปออกกาลังที่ฟิตเนสคลับ ปั จจุบนั เรามีสมาชิกกว่า 17,000 คน
ที่มาใช้ บริ การคลับทังหกแห่
้
งในกรุ งเทพฯ และอีก หนึ่งแห่งในเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีจานวนเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ
เมื่อเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ 101 เปิ ดให้ บริ การ เดิมทีพื ้นที่ของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ 101 ก็เป็ นศูนย์กีฬาที่ได้ รับความนิยม
อยูแ่ ล้ ว การมาเปิ ดให้ บริการจึงเป็ นโอกาสที่ดีมาก ๆ พร้ อมทังยั
้ งเป็ นการแนะนาแบรนด์เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ให้ ชาว
กรุงเทพฯ ที่พกั อาศัยและทางานในย่านนี ้ได้ ร้ ูจกั มากขึ ้น เพราะแบรนด์เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ให้ ความสาคัญกับการ
เชื่อมกิจกรรมฟิ ตเนสให้ เข้ ากับชุมชนและผู้คนด้ วย”
“เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ 101 พร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกที่จะสร้ างประสบการณ์ฟิตเนสในคลับระดับหรู และ
โปรแกรมการออกกาลังกายสุดล ้า อาทิ “The Playground” พื ้นที่ออกกาลังกายอเนกประสงค์ล ้าสมัยรองรับ
กี ฬ าแบบที ม และส่วนบุคคลหลากหลายประเภท ประกอบด้ วยสิ่ง อานวยความสะดวกอย่าง “The Active

Arena” สาหรับฟั งก์ชนั นอลเทรนนิ่งและการเพิ่มสมรรถนะความแข็งแกร่งให้ ร่างกาย เป็ นแห่งแรกและแห่งเดียว
ในไทยในขณะนี ้ “The Multi Court” นวัตกรรมสนามกีฬาอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนไฟ LED บนพื ้น
ให้ เป็ นสนามกีฬาหลากหลายชนิด ทังแบดมิ
้
นตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ นอกจากนี ้ ยังมีสระว่ายน ้า
กลางแจ้ ง 2 สระสาหรับทังผู
้ ้ ใหญ่และเด็กโดยเฉพาะ ให้ ครอบครัวได้ ว่ายน ้ากันอย่างเพลิดเพลิน ท่ามกลางวิว
แบบ 220 องศาเหนือกรุงเทพฯ และ “Hydro Therapy Pool” สระวารี บาบัดน ้าอุ่นเพื่อการผ่อนคลายหลังการ
ออกกาลังกาย

เดอะ พิทช์ (ชัน้ 9) สนามฟุตบอลแบบฝั ง่ ละ 5 คน เปิ ดให้จองสาหรับทัง้ สมาชิกและบุคคลทัวไปโดยคิ
่
ดเป็ นรายชัวโมง
่

สมาชิก เวอร์จน้ิ แอ็คทีฟ 101 สามารถออกกาลังกายในสระว่ายน้าขนาด 25 ม.
และดื่มด่ากับบรรยากาศและทิวทัศน์แบบพาโนรามาสูงเหนือกรุงเทพ

นอกจากนี ้ สมาชิกเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ 101 ยังสามารถสนุกกับการออกกาลังกายแบบกลุม่ ได้ มากกว่า 100 คลาส
ต่อสัปดาห์ ซึง่ รวมถึงคลาสออกกาลังกายสุดฮิตจากเลสมิลส์ (Les Mills) เช่น บอดี ้คอมแบต (BodyCombatTM)
บอดี ้พัมป์
้ (BodyPumpTM) ปั่ นจักรยานสปิ นนิ่ง (RPMTM) เบิร์นแคลอรี แบบสพริ นต์ (SprintTM) เต้ นคาร์ ดิโอกับ
SH’BamTM และอีกหลายคลาสที่ทาให้ การออกกาลังกายสนุกไปทุกจังหวะ รวมทังมี
้ โปรแกรมการออกกาลัง
ที่พฒ
ั นาโดยทีมนวัตกรรมของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เช่น GRID และ H.E.A.T (High Energy Athletic Training)
“การเปิ ดคลับ 101 ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการก้ าวสู่เป้าหมายที่จะมีคลับ 20 สาขาภายในปี 2565 ในการสร้ าง
แรงบันดาลใจให้ คนไทยทัว่ ประเทศได้ สนุกกับการออกกาลังกายและเพลิดเพลินไปกับบริ การจากฟิ ตเนสสุดหรู
ระดับโลก ที่พร้ อมด้ วยอุปกรณ์ การออกกาลัง กายทันสมัย มีคลาสที่หลากหลายให้ เลื อกได้ ตรงใจ เวอร์ จิ น้
แอ็คทีฟ 101 พร้ อมให้ บริ การสาหรับทังสมาชิ
้
กและผู้ใช้ บริ การทัว่ ไปตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายนนี ้ โดยเปิ ดให้ บริ การ
ตลอดเจ็ดวันต่อสัปดาห์” ดร.วุธรวี กล่ าวทิง้ ท้ าย
-จบ-

เกี่ยวกับ เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ
เวอร์ จิน้ แอ็คที ฟ เปิ ดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2542 เวอร์ จิน้ แอ็คที ฟ เป็ นบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทเวอร์ จิน้
ที่ ก่อตัง้ โดย เซอร์ ริ ชาร์ ด แบรนสัน ปั จจุบันเวอร์ จิน้ แอ็คที ฟเป็ นหนึ่งในผู้นาการออกกาลัง กายเพื่ อสุขภาพในโลก
โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้ านคน จาก 240 คลับที่ตงอยู
ั ้ ่ในแปดประเทศ ในสี่ทวีปทัว่ โลก (แอฟริ กาใต้ สหราชอาณาจักร
อิตาลี ออสเตรเลีย ประเทศไทย และสิงคโปร์ ) เป้าหมายของเวอร์ จิน้ แอ็คที ฟ คือทาให้ คนไม่อาจต้ านทานเสน่ ห์
ของการออกกาลังกายได้ ด้ วยบริ การชันน
้ า อุปกรณ์ แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สดุ สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับคลับเวอร์ จิ ้น
แอ็คทีฟ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริ การ ได้ ที่ www.virginactive.co.th หรื อfacebook.com/virginactivethailand
สาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับคลับต่าง ๆ ของเราทัว่ โลก กรุ ณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.virginactive.com
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ สิงคโปร์ กรุ ณาติดต่อ:
อเล็กซ์ เฉิน
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ
ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารองค์กร ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร: +65 9828 7657
อีเมล: alex.chen@virginactive.com.sg
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ ประเทศไทย กรุ ณาติดต่อ:
เอบีเอ็ม คอนเนค โทร: 02 252 9871
สาธิดา
โทร: 085 166 2442
พีรวิชญ์
โทร:086 408 9598
ท่ านสามารถดาวน์ โหลดเอกสารข่ าวประชาสัมพันธ์ ได้ จาก QR Code นี:้

