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เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟเปิ ดประสบการณ์ การออกกาลังกาย
คลาสปั่ นจักรยานรู ปแบบใหม่ พร้ อมความเพลิดเพลินทุกประสาทสัมผัส
ฟิ ตเนสระดับโลกพร้อมเปิ ดตัว THE TRIP™ โดย Les Mills แล้ววันนี ้
ประเทศไทย, 23 พฤศจิกายน 2560 - เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟจะมาเปลี่ยนประสบการณ์การออกกาลังกายอีก
ครัง้ ด้ วยการเป็ นเจ้ าแรกในประเทศไทยที่เปิ ดตัว THE TRIP™ (เดอะ ทริป) คลาสออกกาลังกายใหม่ล่าสุด
คิดค้ นโดย Les Mills ซึ่งเป็ นการออกกาลังกายที่กระตุ้นทุกประสาทสัมผัสและเรี ยกได้ ว่าเป็ นอนาคตแห่ง
การออกกาลังกาย โดย THE TRIP™ จะพาเหล่าผู้รักการออกกาลังกายเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการ ด้ วย
ระบบดิจิ ทัลบนจอภาพเสมือนจริ งผสานกับจังหวะเพลงเร้ าใจด้ วยคุณ ภาพแบบเดียวกับโรงภาพยนตร์
ระดับพรี เมี่ยม จะมากระตุ้นโสตประสาทให้ คณ
ุ ท้ าทายความสามารถตัวเองไปอีกขัน้ พร้ อมเดินทางขึ ้นเขา
ดาดิง่ สูโ่ ลกใต้ ทะเลลึก หรื อท่องไปในเมืองแห่งอนาคตบนจักรยาน
หัวใจของคลาสนี ค้ ือการช่วยให้ คุณ บรรลุเป้าหมายด้ านการออกกาลั งกายได้ เร็ วขึน้ โดยใช้ เวลา
น้ อยลงเพียง 40 นาที การออกกาลังกายชนิดนี ไ้ ด้ แรงบันดาลใจมาจากการชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต และ
เกมอินเตอร์ แอ็คทีฟ ผสมผสานเทคโนโลยีและกีฬา เพื่อนาเสนอคอนเซ็ ปท์ใหม่ที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการ
การออกกาลังกายที่สนุกสนานและจูงใจให้ ก้าวข้ ามขีดจากัดไปอีกขัน้

เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟเปิ ดตัวในประเทศไทยครัง้ แรกในปี 2014 และเป็ นแบรนด์ชนน
ั ้ าในวงการฟิ ตเนสที่
เปลี่ยนวิธีออกกาลังกายของผู้บริ โภค นอกจากจะเปิ ดคลับแห่งใหม่แล้ วยังมีการเปิ ดตัวคลาสใหม่ ๆ อย่าง
THE TRIP™ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการออกกาลังกายให้ กับสมาชิก ล่าสุดได้ นาเอากระแสความ
นิยมในการปั่ นจักรยานที่นิ ยมทั่วโลกมาสร้ างสรรค์เป็ นคลาสใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์คนรุ่ นใหม่ที่ต้องการ
ประสบการณ์ที่ตื่นเต้ นและเร้ าใจ
“เรามีความยินดีที่ได้ นาคลาส THE TRIP™ ของ Les Mills มาเปิ ดตัวที่ ประเทศไทย” คริ สเตียน
เมสัน กรรมการบริหาร เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว “เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ มีความภาคภูมิใจ
ที่ เ ป็ นผู้ น าด้ านคลาสออกก าลัง กาย เรามี ค ลาสให้ สมาชิ ก เลื อ กกว่ า 200 คลาสต่ อ สั ป ดาห์ และมี
การออกกาลังกายใหม่ ๆ ที่ทันกระแสสุขภาพและฟิ ตเนสของโลก คลาสเหล่านี ้ได้ ผลจริ งและสนุกสนาน
THE TRIP™ นันมี
้ มาตรฐานเดียวกับคลาสอื่น ๆ ที่เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ แต่ก็มีความแตกต่างที่จะทาให้ สมาชิก
รู้สกึ ตื่นเต้ นอย่างคาดไม่ถึงด้ วยเช่นกัน”
“THE TRIP™ นาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อ พัฒ นาการออกกาลังกายไปอีกขันหนึ
้ ่ง ด้ วยการ
สร้ างโลกเหนือจินตนาการและพาคุณไปสูป่ ระสบการณ์เต็มรูปแบบ เป็ นการออกกาลังกายที่สนุกสนานและ
ดึงดูดความสนใจสมาชิกได้ เป็ นอย่างดี การเปิ ดตัว THE TRIP™ แสดงให้ เห็นว่าเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ มีความ
มุง่ มัน่ ในการนาเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สดุ และเรายินดีที่ได้ เป็ นที่แรกที่นาเสนอประสบการณ์นี ้ในประเทศ
ไทยให้ สมาชิกได้ ประโยชน์จากนวัตกรรมการออกกาลังกายแบบใหม่ในครัง้ นี ้”
รู ย์ ชี ผู้จดั การการออกกาลังกายแบบกลุม่ ประจาภูมิภาคแห่งเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ กล่าวเสริมว่า “จาก
งานวิจยั เกี่ยวกับประโยชน์ของ THE TRIP™ แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ภาพและเสียงในการออกกาลังกาย จะ
ช่วยทาให้ ร้ ูสึกมีพลังมากขึ ้นและสามารถใช้ พลังงานเหล่านันได้
้ อย่างเต็มที่ นัน่ หมายถึงอัตราการเผาผลาญ
พลังงานที่ดีขึ ้นในเวลาเท่าเดิม ทังยั
้ งดึงดูดสมาชิกกลุ่มใหม่ ๆ ที่ไม่ชอบการปั่ นจักรยานอยู่กับที่แล้ วได้ แต่
มองผนังหรื อเงาตัวเองในกระจก การออกกาลังกายที่สนุกสนานเช่นนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของคลาสปั่ นจักรยานที่
หลากหลายของเรา ไม่ว่าจะเป็ น คลาสที่ เบิร์นอย่างหนักหน่วงแบบ Stages Flight หรื อ The Sufferfest
และ SPRINT™ ไปจนถึงคลาสที่เน้ นเสียงดนตรี อย่าง RPM™ และ RPM™ Virtual”
ด้ านผู้จดั การใหญ่ บริษัท เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ (ประเทศไทย) จากัด โอฬาร พิรินทรางกูร กล่าวเสริ ม
ว่า “เป็ นเวลากว่า 3 ปี แล้ ว ที่เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟแก่ คน
ไทย จึงเป็ นเรื่ องน่ายินดีที่ได้ เห็นกระแสการดูแลสุขภาพของคนไทยเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ ครัง้ นีน้ าเอากระแส
การปั่ นจักรยานที่กาลังเป็ นที่นิยมทัว่ โลกมารังสรรค์เป็ นคลาสใหม่ ซึ่งสอดคล้ องกับความชื่นชอบของคน
ไทยที่หนั มาออกกาลังกายด้ วยการปั่ นจักรยาน ทังอิ
้ นดอร์ และเอาท์ดอร์ มากขึ ้น โดยสมาชิกจะได้ เปิ ดรับทุก
ประสาทสัมผัสและร่ างกายทุกส่วนได้ ออกแรงอย่างต่อเนื่อง เรามัน่ ใจอย่างยิ่งว่าจะได้ รับการตอบรับเป็ น
อย่างดีจากสมาชิกชาวไทย ตอบโจทย์คนเมืองที่มีเวลาจากัด รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้ าทายแปลก
ใหม่ได้ เป็ นอย่างดี”

ด้ วยปณิ ธานที่จะทาให้ ทุกการออกกาลังกายเป็ นเรื่ องสนุกสนานเกินต้ านทาน เวอร์ จิ ้น แอ็คที ฟ
ภูมิใจนาเสนอคลาสใหม่ทุกไตรมาส เพื่ อให้ สมาชิกได้ พ บกับประสบการณ์ ที่หลากหลายและเปี่ ยมด้ วย
คุณภาพ ไม่วา่ จะเป็ นสมาชิกมือใหม่หดั เล่นหรื อฟิ ตเนสสายสตรอง ก็มนั่ ใจได้ ว่าจะสามารถค้ นพบบริ การที่
เหมาะกับความต้ องการของสมาชิกทุกคนได้
สมาชิ ก เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ สวมหัวใจนักปั่ น แล้ วทะยานสู่โลกใบใหม่ในคลาส THE TRIP™ ได้
ตัง้ แต่ วันนีเ้ ป็ นต้ นไป เฉพาะเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่ เท่ านัน้
##########
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 250 คลับที่ ตัง้ อยู่ในสิบ ประเทศ ในสี่ ทวีป 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 อ มูลเกี่ยวกับ
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
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