ข่ าวประชาสัมพันธ์
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ เอาใจคนชานเมือง
เนรมิตคลับออกกาลังกายครบวงจรระดับเวิลด์ คลาสขนาด 3,000 ตารางเมตร
พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ของโลกการฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ มแบบสุดฮิ ป
ที่เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต
ประเทศไทย - ปลุก ความฟิ ตในไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟไปด้ วยกัน กับ เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ฟิ ตเนส คลั บ
ระดับพรีเมียมจากอังกฤษ จัดงานแนะนาสาขาล่าสุดลาดับที่ 3 เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ต้ อนรับคนรัก
การออกกาลังกายในรูปแบบไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Life Center) ครบครันด้ วยอุปกรณ์อนั ทันสมัยและโปรแกรม
อันหลากหลายที่ผ้ รู ักสุขภาพสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายมากยิ่งขึ ้น
โอฬาร พิรินทรางกูร ผู้จัดการใหญ่ บริ ษัท เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ (ประเทศไทย) จากัด เผยว่า “เป็ น
เวลากว่า 2 ปี ที่เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ ได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทย ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่ายินดี ที่ได้
เห็นกระแสการดูแลสุขภาพของคนไทยเติบโตของคนไทยเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ โดยได้ ขยายสาขาเพื่อรองรับ
กลุม่ ลูกค้ าที่จะเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ความโดดเด่นของเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟคือ การเป็ นฟิ ตเนสคลับที่ ไม่
เหมือนใคร และจัดอยู่ในระดับ เวิ ลด์ค ลาส มีทงั ้ สปา ซาวน่า รวมถึ งโซนออกก าลังกายขนาดใหญ่ และ
อุปกรณ์ออกกาลังกายรุ่นล่าสุด รวมทังมี
้ คลาสออกกาลังกายกลุม่ มากกว่า 200 คลาสต่ออาทิตย์ ตลอดจน
สรรหาวิธีออกกาลังกายใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครอยู่เสมอ โดยมีทีมงานที่พร้ อมต้ อนรับทุกคนด้ วยรอยยิม้ และ
พร้ อมที่ จ ะช่ว ยสร้ างแรงบัน ดาลใจ ให้ สมาชิ ก ถึ งเป้ าหมายที่ ตงั ้ ไว้ มีบ ริ ก ารผู้ฝึกสอนส่ว นตัว ที่ จ ะให้
คาแนะนาและตังเป
้ ้ าหมายไปกับคุณ ทังยั
้ งสามารถเลือกติดตามอัพเดทผลได้ ในทุก 6-8 อาทิตย์ ดังนัน้ จึง
เชื่อมัน่ ว่า เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟจะสามารถตอบสนองความต้ องการของคนรักสุขภาพได้ อย่างแท้ จริง ”
สาหรับ เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ฟิ ตเนส คลับ สาขาที่ 3 ตังอยู
้ ่บนชัน้ 4 ของเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต
ด้ วยพื ้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ในรูปแบบไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Life Center) ตอบโจทย์ผ้ ชู ื่นชอบการออกกาลัง
กายด้ วยอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์ล่าสุดด้ วยเครื่ องเล่นทั นสมัยหลากหลายชนิ ด
พร้ อมทัง้ มีสตูดิโอรองรับถึง 5 สตูดิโอ อาทิ Mind & Body studio, Pilates Reformer studio, Cycle
studio, Dance studio and High Impact studio

รวมทังสามารถสนุ
้
กไปกับโปรแกรมการออกกาลังกายเป็ นกลุม่ ซึ่งมีมากกว่า 260 คลาสต่อสัปดาห์
อาทิ เดอะกริ ด (The Grid) การออกกาลังกายโดยการใช้ นา้ หนักของร่างกาย (Body Weight) ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันสัน้ ซู (Zuu) คลาสออกกาลังกาย เลียนแบบท่าเคลื่อนไหวของสัตว์นานาชนิด
ที่คิดค้ นโดย นาธาน เฮลเบิร์ก ซึ่งทุกวันนี ้ถูกนาไปใช้ ฝึกซ้ อมและสร้ างความแข็งแกร่งให้ กับนักรั กบีแ้ ละนัก
ออสเตรเลียนฟุตบอลลีกในประเทศออสเตรเลีย พิลาทีส (Pilates) ซึ่งเป็ นการออกกาลังกายเพื่อบริ หาร
กล้ ามเนื ้อและกระดูกเอาใจสาวๆ โดยเฉพาะ รวมถึงผู้ชื่นชอบการปั่ นจักรยานสามารถร่วมสนุกเป็ นกลุ่มได้
กับห้ องปั่ นจักรยานสุดไฮเทคที่จะยกระดับประสบการณ์การปั่ นจักรยานให้ น่าตื่นเต้ นกว่าที่เคย

พัลส์ พาวเวอร์ บาย คลับเบอร์ ไซซ์

นอกจากนี ้ยังสามารถเบิร์นกันให้ สะใจกับคลาสเต้ นสุดเฟี ้ยวที่มีผ้ คู นกล่าวถึงมากที่สดุ ในตอนนี ้
“พัลส์ พาวเวอร์ บาย คลับเบอร์ ไซซ์ ” (PULSE powered by Clubbercise) คลาสเต้ นสุดฮอตจากอังกฤษ
มาเปิ ดตัวในประเทศไทยเป็ นที่แรกในเอเชีย ฉีกความจาเจจากการออกกาลังกายในคลาสแบบเดิม ๆ ด้ วย
แนวคิดความสนุกสนานของการเต้ นราในไนท์คลับมาใช้ เพื่อมอบประสบการณ์แบบใหม่แก่สมาชิกให้ รู้สึก
เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ การเคลื่ อ นไหวทุ ก ส่ ว นของร่ า งกายไปตามสเต็ป เพลงแดนซ์ ย อดฮิ ต ในยุค ’90
และเพลงตื๊ดตื๊ ดอันดับชาร์ ต ใหม่ๆ ที่ขาแดนซ์ ค้ นุ เคยเป็ นอย่างดี ภายใต้ บรรยากาศแสงสีของไนต์คลับ
อันคึกคักที่ชวนให้ ชีพจรเต้ นแรง เชื ้อเชิญให้ สมาชิกได้ ขยับร่างกายในท่าออกกาลังกายที่ได้ รับการออกแบบ
ขึ ้นโดยครูฝึกผู้เชี่ยวชาญที่ผสานสเต็ปการเต้ นราเข้ ากับท่วงท่าแบบแอโรบิคที่ทาได้ ง่ายแต่เ รี ยกเหงื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สามารถเบิร์นได้ กว่า 500 แคลอรี่ตอ่ คลาส
สิ่งที่ทาให้ การออกกาลังกายในคลาส “พัลส์ พาวเวอร์ บาย คลับเบอร์ ไซซ์ ” (PULSE powered by
Clubbercise) แตกต่า งออกไปจากคลาสเต้ นอื่ น ๆ คื อ ความสนุก สนานที่ เ กิ ด ขึน้ จากการที่ ผ้ ูที่ เ ข้ า
คลาสสามารถเคลื่อนไหวได้ อย่างอิสระในความมืดได้ อย่างไม่ต้องแคร์สายตาใครตามจังหวะเสียงเพลงดิส
โก้ สดุ ฮิตและความสนุกที่เป็ นเอกลักษณ์ของ “พัลส์ พาวเวอร์ บาย คลับเบอร์ ไซซ์ ” (PULSE powered by

Clubbercise) อีกข้ อหนึ่งคืออุปกรณ์ประกอบการเต้ น ซึ่งได้ แก่โกลว์สติ๊กหรื อแท่งไฟสีสะท้ อนแสง ที่สว่าง
ในความมืดที่ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้ างบรรยากาศปาร์ตี ้ให้ คกึ คักยิ่งขึ ้น ทังยั
้ งช่วยให้ สมาชิกได้ ออกกาลังกาย
กระชับ กล้ ามเนื อ้ แขนให้ ได้ รูป สวย จากการถื อและโบกไปมาในอากาศตลอดระยะเวลา 45 นาที ของ
การออกกาลังกาย
พร้ อมเติ มเต็มประสบการณ์ ก ารออกก าลังกายให้ สมบูรณ์ แบบด้ วย สตรี มรู ม (Stream room)
สาหรับฟื ้น ฟูสภาพร่ างกายป้องกัน อาการบาดเจ็บ ห้ องอาบนา้ และล็อกเกอร์ ก ว้ างขวางสะดวกสบาย
ดีไซน์โมเดิร์น และที่สาคัญบริเวณชันล็
้ อบบี ้ยังมีคาเฟ่ ให้ บริการพร้ อมกับฟรีไวไฟอีกด้ วย
ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ ห้ ก า ร อ อก ก า ลั ง ก า ย ส นุ ก ส น า น ม า ก ยิ่ ง ขึ น้ กั บ ฟิ ต เ น ส ค ลั บ
ระดั บ เวิ ล ด์ ค ลาสที่ ค นรั ก สุ ข ภาพต้ องมาสั ม ผั ส ด้ วยตั ว เอง ที่ เวอร์ จิ น้ แอ็ ค ที ฟ ฟิ ตเนส คลั บ
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต
##########
เกี่ยวกับ เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เปิ ดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2542 เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ เป็ นบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทเวอร์ จิ ้นที่ก่อตั ้ง
โดย เซอร์ ริชาร์ ด แบรนสัน ปั จจุบนั เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟเป็ นหนึ่งในผู้นาด้ านสถานออกกาลังเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิก
กว่ า 1.4 ล้ า นคน จาก 240 คลับที่ ตัง้ อยู่ใ นสิบประเทศ ในสี่ท วี ป ทั่ว โลก (แอฟริ กาใต้ สหราชอาณาจักร อิ ตาลี สเปน
โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์ ) เป้าหมายของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ คือทาให้ คนไม่อาจ
ต้ านทานเสน่ห์ของการออกกาลังกายได้ ด้ วยบริการชั ้นนา 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 :
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
เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ ฟิ ตเนส คลับ
อเล็กซ์ เฉิน
ผู้จดั การฝ่ ายสือ่ สารองค์กร ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
alex.chen@virginactive.com.sg

+65 9828 7657

