ข่ าวประชาสัมพันธ์
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ เอาใจวัยซน
เปิ ดตัว “แอ็คทีฟ ครูว” ครัง้ แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ !!
โปรแกรมออกกำลังกำยสุดล้ำสำหรับคุณหนูๆ วัย 7-15 ปี
ประเทศไทย – แบรนด์ฟิตเนสระดับโลก เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ เปิ ดโอกาสให้ เด็ก ๆ ได้ สนุกกับการออกกาลัง
กายด้ วย “แอ็คทีฟ ครู ว” (Active Crew) โปรแกรมออกกาลังกายที่ออกแบบมาสาหรับเด็กวัย 7-15 ปี
โดยเฉพาะ

“แอ็คทีฟ ครูว” เป็ นโปรแกรมออกกาลังกายพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้ เด็กได้ ขยับร่างกาย พัฒนา
ความสามารถ รวมทังฝึ
้ กอุปนิสยั ที่ดีตอ่ สุขภาพในระยะยาว เสริมสร้ างความมัน่ ใจในตนเอง และเรี ยนรู้ การ
ทางานเป็ นทีม โปรแกรมออกกาลังกายสาหรับ เด็ก ของเวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ เกิ ดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกที่ ประเทศ
อังกฤษในปี พ.ศ. 2542 เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ ร่างกายและการเข้ าสังคมของเด็ก
ด้ วยเทคนิคการออกกาลังกายใหม่ ๆ และอุปกรณ์ล ้าสมัย เด็ก ๆ จะได้ พฒ
ั นาศักยภาพเบื ้องต้ น เช่น การวิ่ง
การรับ การโยน รวมทังเพิ
้ ่มความแข็งแกร่ง ความสามารถ และความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้ออีกด้ วย

คริสเตียน เมสัน กรรมการผู้จัดการ เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กล่าวว่า ครอบครัวปั จจุบันต้ องการส่งเสริ มให้ เด็ก ๆ หันมาออกกาลังกายมากขึ ้น เพื่อลดเวลาที่ใช้ ไปกับ
โทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟตื่นเต้ นมากที่มีโอกาสเปิ ดตัวโปรแกรมออกกาลังกาย
สาหรับเด็กในประเทศไทย และเป็ นครัง้ แรกในอาเซี ยน โปรแกรมของแอ็คทีฟ ครู ว จะกระตุ้นให้ เ ด็ก
เคลื่อนไหวและสร้ างทักษะที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้ านร่างกายและการเข้ าสังคม ในสภาพแวดล้ อมที่
ปลอดภัยและสนุกสนาน ทาให้ เด็ก ๆ ได้ เริ่มไลฟ์สไตล์ที่แอ็คทีฟและดีต่อสุขภาพ นอกจากนี ้ ผู้ปกครองยัง
รู้สกึ อุน่ ใจว่าเด็ก ๆ อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี”
โอฬาร พิรินทรางกู ร ผู้จัด การใหญ่ บริ ษั ท เวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด กล่าวว่า
นอกจากให้ ความสาคัญกับสุขภาพที่ดีของผู้ใหญ่แล้ ว เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟก็ยังใส่ใจในสุขภาพของเด็ก ๆ จึงมี
ความยินดีที่จะนาเสนอโปรแกรมออกกาลังกายสาหรับเด็กโปรแกรมนีใ้ นประเทศไทย โปรแกรมนีจ้ ะตอบ
โจทย์ครอบครัวที่มีเด็กและพักอาศัยอยู่ทางฝั่ งตะวันออกของกรุงเทพฯ และมีความประสงค์จะออกกาลัง
กายและสนุก สนานไปพร้ อม ๆ กัน ถื อว่า เป็ นการต่อยอดประสบการณ์ ก ารออกก าลัง กายที่ เ ซ็น ทรั ล
เฟสติวลั อีสต์วิลล์
“แอ็คทีฟ ครูว” ออกแบบมาเพื่อเด็กอายุ 7-15 ปี โดยเฉพาะ สามารถปรับให้ เข้ ากับแต่ละช่วงอายุ
และความสามารถของเด็กได้ เด็กเล็กสามารถพัฒนาศักยภาพเบื ้องต้ น เช่น การวิ่ง การรับ และโยนสิ่งของ
ส่วนเด็กโตจะได้ ลองอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ViPR (Vitality/ Performance/ Reconditioning) และ TRX (Total
Body Resistance Exercise) นอกจากนี ้ ยังมีโอกาสทดลองโปรแกรม Born to Move ของเลส์ มิลส์
(Les Mills) ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเคลื่อนไหวและการเล่นของเด็ก เพื่อให้ เด็กเพิ่มความแข็งแกร่ง
ความสามารถ และสุขภาพดีอีกด้ วย
อีกความพิเศษหนึ่งของ “แอ็คทีฟ ครู ว” คือ SAQ (Speed, Agility and Quickness) ซึ่งเป็ น
โปรแกรมเดียวกับที่ใช้ ฝึกนักกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ น แอนดี ้ เมอร์ เรย์ (Andy Murray) หรื อนักฟุตบอล
ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โปรแกรมสาหรับเด็กนีจ้ ะช่วยสร้ างทักษะของร่างกายในการใช้ ชีวิตประจาวัน
ไม่ว่า จะเป็ นการวิ่ ง รั บ และโยนของ การกระโดด ซึ่ งจะช่วยเสริ ม ประสิท ธิ ภาพการประสานงานของ
กล้ ามเนื ้อ ความสมดุล และความมัน่ ใจในการเคลื่อนไหวร่างกาย
และเพื่อเฉลิมฉลองการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการของ “แอ็คทีฟ ครู ว” เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ฟิ ตเนส
คลับระดับเวิลด์คลาส ขอเชิญพ่อแม่และคุณหนู ๆ อายุ 7-15 ปี มาร่วมงานเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ ในวันที่
29-30 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อเยี่ยมชมอุปกรณ์ ลองกิจกรรม ดูสาธิตการออกกาลังกาย และอิ่มอร่อยไป
กับของว่างและเครื่องดื่ม ณ เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ อีสต์วิลล์ เลียบทางด่วนรามอินทรา
สมาชิกเวอร์จิ ้น แอ็คทีฟสามารถลงทะเบียนให้ กับลูก ๆ ได้ แล้ ววันนี ้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
www.virginactive.co.th หรือโทร. 02-017-9755

##########
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

