ข่ าวประชาสัมพันธ์
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ เปิ ดฟิ ตเนสคลับสาขาใหม่ ท่ สี ยาม ดิสคัฟเวอรี่
ภายใต้ แผนขยายธุรกิจในประเทศไทย
ตัง้ เป้ าเปิ ด 20 สาขา ภายใน 6 ปี พร้อมเปิ ดโลโก้ตอกย้าภาพลักษณ์ ใหม่
ประเทศไทย - เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ หนึ่งในผู้น ำด้ ำนสุขภำพและฟิ ตเนสของโลก เปิ ดสำขำใหม่ที่ สยำม
ดิสคัฟเวอรี่ วันนี ้ เพื่อนำเสนอประสบกำรณ์และบริกำรรูปแบบใหม่ พร้ อมอุปกรณ์ครบครันที่ไม่มีที่ไหนใน
โลกนำเสนอได้ ครบในที่ที่เดียว
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟคลับที่สยำม ดิสคัฟเวอรี่ เป็ นคลับที่ 4 ที่เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟเปิ ดในประเทศไทย และ
เป็ นหนึ่งใน 20 คลับที่เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ วำงแผนเปิ ดใหม่ในประเทศไทย ตำมแผนลงทุนจำนวน 5.2 พันล้ ำน
บำท และสร้ ำงงำน 1,500 ตำแหน่ง ภำยในเวลำ 6 ปี ภำยใต้ แผนขยำยธุรกิจในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อตอกย ้ำควำมเป็ นหนึ่งในธุรกิจนี ้ เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ ยังมีแผนลงทุน 2.6 พันล้ ำนบำทในสิงคโปร์
แมทธิว บัคนาลล์ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่และผู้ก่อตังเวอร์
้ จิ ้น แอ็คทีฟ กล่ำวว่ำ "ควำมสำเร็จของ
ทังสำมคลั
้
บที่เปิ ดมำก่อนนี ้แสดงให้ เห็นว่ำ เรำได้ นำเสนอคลับฟิ ตเนสเพื่อสุขภำพที่ล ้ำสมัยในประเทศไทย
สิ่งนี ้เป็ นรำกฐำนที่สำคัญของแผนกำรเปิ ดคลับใหม่ ๆ ที่นี่และที่อื่น ๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตอนนี ้เรำได้ วำงแผนเปิ ดคลับใหม่อีก 6 สำขำในปี พ.ศ. 2560
"ธุรกิจฟิ ตเนสและสุขภำพทั่วโลกมีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ ว สถำนฟิ ตเนสหลำย ๆ ที่ใ นเอเชี ย
ให้ บริกำรที่ล้ำสมัย และมุง่ ให้ เป็ นที่ออกกำลังกำยเพียงอย่ำงเดียว เรำเชื่อว่ำคลับล ้ำสมัย ของเรำเช่นที่สยำม
ดิสคัฟเวอรี จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจนี ้ เรำจะนำเสนอบริกำรรูปแบบใหม่ที่สำมำรถทำให้ ทุกคนตื่นตำตื่นใจและ
พึงพอใจ พร้ อม ๆ กับแผนขยำยสำขำระดับพรีเมียมเพิ่มขึ ้นอีก"
สำมสำขำแรกของเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ในประเทศไทยตังอยู
้ ่ที่อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ที่ดิเอ็มควอ
เทียร์ ชอปปิ ง้ คอมเพล็ก และที่เซ็นทรัล พลำซำ เวสต์เกต สำหรับสำขำที่ 4 ที่ สยำม ดิสคัฟเวอรี่ จะนำเสนอ
บริ ก ำรฟิ ตเนสและไลฟ์สไตล์ ที่ ก้ ำวล ำ้ ขึน้ อีก ขัน้ หนึ่ง ด้ ว ยพื น้ ที่ ก ว่ำ 5,000 ตำรำงเมตร คลับ ที่ สยำม
ดิสคัฟเวอรี่ จะเป็ นคลับที่บริกำรเฉพำะสมำชิกที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในเอเชีย และมีกำรตกแต่งล ้ำสมัยที่ยงั ไม่
มีที่ไหนในโลก กำรตกแต่งทำตำมคอนเซ็ป ต์ของสยำม ดิสคัฟเวอรี่ ที่ต้องกำรให้ ประสบกำรณ์ใหม่ในกำร

จับจ่ำย โดยจัดให้ มีพืน้ ที่โล่งเพื่อให้ ใกล้ ชิดกับธรรมชำติ ที่คลับแห่งนีย้ ังมีครูฝึกสอนส่วนตัวที่เก่งที่สดุ ใน
ประเทศมำให้ คำแนะนำ พร้ อมทังห้
้ องออกกำลังกำยและอุปกรณ์ล ้ำสมัยมำกมำย
เพื่อเป็ นกำรมอบประสบกำรณ์ก ำรออกกำลังกำยที่น่ำพึงใจ เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ มีอปุ กรณ์อำนวย
ควำมสะดวก สถำนที่ และโปรแกรมกำรออกกำลังกำยมำกมำย เช่น
 สระว่ำยน ้ำดีไซน์ใหม่ลำ่ สุดในสไตล์สปำจำกอิตำลี - ที่รวมสระว่ำยนำ้ ในห้ องปรับอำกำศยำว
20 เมตร สระสำหรับกำรบำบัดด้ วยน ้ำ ห้ องอำบน ้ำด้ วยฝั กบัวแบบใหม่ ห้ องบำบัดด้ วยนำ้ แข็ง
ห้ องสำหรับสูดกลิ่นเกลือจำกเทือกเขำหิมำลัย และห้ องเปลี่ยนเสื ้อผ้ ำที่ตกแต่งอย่ำงสวยงำม
มำพร้ อมกับ ผลิต ภัณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค ช ำระร่ ำงกำยและบ ำรุ ง ผิ วจำกแบรนด์ ปั ญ ญ์ ปุริ แ ละ
ล็อคเกอร์ที่ใช้ ระบบ RFID
 พื ้นที่วำ่ งสำหรับกำรพักผ่อน พบปะ และ พูดคุยธุรกิจ - เลำนจ์ที่กว้ ำงขวำง มีบริ กำร อำหำร
เพื่อสุขภำพและ WiFi ฟรี พร้ อมจุดบริกำรคอมพิวเตอร์ ห้ องเล็ก ๆ สำหรับกำรเจรจำธุรกิจ และ
ที่นอนพัก
 บริกำรล ้ำสมัย - ที่นี่จะมีหน้ ำผำจำลองที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย และห้ อง Altitude แห่งที่สอง
ในประเทศที่ให้ ประสบกำรณ์กำรออกกำลังกำยในที่สงู กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดับนำ้ ทะเล อัน
เป็ นระดับที่สงู กว่ำดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศไทยที่มีควำมสูงกว่ำ 2,565 เมตรจำก
ระดับน ำ้ ทะเล ที่ นี่ยังมีห้องออกก ำลังที่เ น้ น ประสำทสัมผัสหลำกหลำยสำหรับร่ำงกำยและ
จิตใจที่สมำชิกสำมำรถทำโยคะร้ อนในอุณหภูมิที่เทียบได้ กับทะเลทรำยซำฮำร่ำ เรำยังมีโซน
"เดอะ กริด (The Grid)" สำหรับกำรออกกำลังเฉพำะส่วน และห้ องชกมวยที่เป็ นที่กล่ำวขวัญ
ถึง
 ประสบกำรณ์ ใ นกำรจับ จ่ำย - เพลิดเพลิน กับ ผลิตภัณ ฑ์ จ ำก อัน เดอร์ อำร์ เ มอร์ (Under
Armour) และเสื ้อผ้ ำจำกอีกหลำยแบรนด์
 อุปกรณ์ยิมเทคโนโลยีใหม่ลำ่ สุดจำก Technogym - อุปกรณ์รุ่น Artis, Skillmill, PowerPlate
และ Woodway Curve
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟยังมีแผนเปิ ดคลับใหม่ที่เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์ จะมีสถำนที่ออกกำรออกกำลัง
สำหรับเด็กโดยเฉพำะแห่งแรกในเอเชีย พร้ อมทัง้ กิจกรรมมำกมำยสำหรับเด็ก รวมทัง้ คลำสสอนว่ำยนำ้
แบบใหม่ที่ได้ รับควำมนิยมในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย
บัคนำลล์ เชื่อว่ำคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แตกต่ำงจำกที่อื่นนี ้จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจฟิ ตเนสใน
ภูมิภำคนี ้และดึงดูดลูกค้ ำที่ต้องกำรอะไรที่มำกกว่ำกำรออกกำลัง "แบรนด์ของเรำได้ รับกำรยอมรับจำกทั่ว
โลก สิ่งนี ้ทำให้ เรำได้ เปรี ยบในกำรให้ บริ กำรในพืน้ ที่หลัก ๆ ลูกค้ ำของเรำคำดหวังบริ กำรที่แตกต่ำง และ
ต้ องกำรให้ เรำเป็ นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงนัน"
้

เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟใช้ โอกำสที่เปิ ดคลับที่สยำม ดิสคัฟเวอรี่ ในกำรเปิ ดตัวโลโก้ บริ ษัทใหม่ที่นำเสนอ
ตัวตนของแบรนด์ โดยจะมีกำรใช้ โลโก้ ใหม่พร้ อมกับกำรเปิ ดคลับใหม่ในเมืองใหญ่ทั่วโลกทัง้ ที่ในกรุงเทพ
ลอนดอน สิงคโปร์ เคปทำวน์ และมิลำน
เซอร์ ริชาร์ ด แบรนสัน ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ บริษัทเวอร์จิ ้น กล่ำวถึงเรื่ องนี ว้ ่ำ "เวอร์ จิน้ มุ่งหวังสร้ ำงควำม
ท้ ำทำยในวิธีกำรทำธุรกิจอยู่เสมอ ด้ วยคลับใหม่และโลโก้ ใหม่ เรำหวังว่ำจะสำมำรถทำให้ กำรออกกำลัง
กำยเป็ นเรื่องที่สมำชิกของเรำไม่สำมำรถอดใจได้ "
"เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟเป็ นสมำชิกของครอบครัวเวอร์จิ น้ ที่ เปิ ดให้ บริ กำรมำอย่ำงยำวนำนและทำให้ เรำ
ภำคภูมิใจ ปั จ จุบัน เวอร์ จิ น้ แอ็ค ทีฟ เป็ นแบรนด์สถำนออกก ำลังกำยที่ โด่งดังไปทั่วโลก ดึงดูดสมำชิ ก ที่
แสวงหำประสบกำรณ์ที่ดีที่สดุ และมีพนักงำนที่เชื่อว่ำพวกเขำสำมำรถมอบประสบกำรณ์และกำรบริ กำร
ระดับดีเยี่ยมได้ ผมภูมิใจมำกกับทีมงำนที่ทำให้ สิ่งเหล่ำนี ้กลำยเป็ นควำมจริง"
ทิม คาร์ เตอร์ ผู้อำนวยกำรด้ ำนแบรนด์ของเวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ กล่ำวว่ำ "ตังแต่
้ เรำเปิ ดคลับแห่งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2542 เรำก็เป็ นผู้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ ๆ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรทั่วโลก แบรนด์เรำเท่ำนัน้ ที่ทำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนี ้ได้ "
"ด้ วยควำมตระหนักในเรื่ องนี ้ เรำจึงมุ่งที่จะปฏิวัติแบรนด์ของเรำและเพิ่มมำตรฐำนของเวอร์ จิ น้
แอ็คทีฟที่เป็ นหัวใจกำรบริกำรของเรำ ในอีกไม่นำนภำพลักษณ์ใหม่ของเรำจะขยำยไปสูพ่ ื ้นที่ใหม่ ๆ และใน
พื ้นที่ที่เรำให้ บริกำรอยู่ตอนนี ้ นี่คือก้ ำวต่อไปของเรำในกำรขยำยธุรกิจ ด้ วยกำรนำเสนอบริ กำรที่จะสร้ ำง
ควำมประหลำดใจให้ ทกุ คน
"กรุ งเทพเป็ นเมืองที่ เป็ นแหล่งรวมบริ กำรฟิ ตเนสคลับ ที่แปลกใหม่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงเป็ น
ทำงเลือกหนึ่งของเรำในกำรขยำยธุรกิจในภูมิภำคนี "้ คำร์เตอร์ กล่ำว
##########
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 ริชำร์ ด แบรนสัน ปั จจุบนั เวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟเป็ นหนึ่งในผู้นำด้ ำนสถำนออกกำลังเพื่อสุขภำพในโลก โดยมีสมำชิก
กว่ ำ 1.4 ล้ ำ นคน จำก 240 คลับที่ ตัง้ อยู่ใ นสิบประเทศ ในสี่ท วี ป ทั่ว โลก (แอฟริ กำใต้ สหรำชอำณำจักร อิ ตำลี สเปน
โปรตุเกส ออสเตรเลีย นำมิเบีย บอตสวำนำ ประเทศไทย และสิงคโปร์ ) เป้ำหมำยของเวอร์ จิ ้น แอ็คทีฟ คือทำให้ คนไม่อำจ
ต้ ำนทำนเสน่ห์ของกำรออกกำลังกำยได้ ด้ วยบริกำรชั ้นนำ 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
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