ข่ าวประชาสัมพันธ์
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ เปิ ดสาขาที่ 5 ในกรุ งเทพ
เปิ ดตัวสาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เพื่อขยายธุรกิ จสูเ่ ขตชานเมือง
พร้อมเพิ่ มโปรแกรมพิเศษสาหรับเด็ก
ประเทศไทย – แบรนด์ฟิตเนสระดับโลก เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ ได้ เปิ ดตัวสาขาที่ 5 อย่างเป็ นทางการแล้ วที่
เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์ เพื่อมอบทางเลือกให้ แก่ผ้ ทู ี่อยู่อาศัยในย่านกรุงเทพตะวันออก พร้ อมบริการสุด
พิเศษมาตรฐานเวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ
เวอร์ จนิ ้ แอ็คทีฟ อีสต์ วิลล์ แห่งใหม่นีอ้ อกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สมาชิกโดยเฉพาะ มีพืน้ ที่
กว้ างขวางถึง 4,200 ตารางเมตร แบ่งเป็ นทังหมด
้
4 ชัน้ มอบประสบการณ์การออกกาลังกายที่เหนือระดับ
และเทคโนโลยีล ้าสมัยไม่แพ้ คลับเวอร์จิ ้น แอ็คทีฟแห่งอื่น

บริเวณ 1 ชันได้
้ จดั เป็ นพื ้นที่สาหรับการออกกาลังกายแบบสเตร็งธ์เทรนนิ่งและฟั งชันนัล เทรนนิ่ง
และอีกชัน้ หนึ่งเป็ นสตูดิโอ 2 ห้ อง ที่ สามารถรวมกันเป็ นห้ องใหญ่ 1 ห้ องได้ พืน้ ที่กว่า 300 ตารางเมตร
เพื่ อให้ สมาชิ ก ได้ สนุก สนานไปกับ คลาสออกก าลังกายสุดพิ เ ศษได้ มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น Zuu, Pulse
powered by Clubbercise®, Zumba™ และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะตามมาในปี นี ้ เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟมีคลาส

ออกกาลังกายที่หลากหลายถึง 200 คลาสต่อสัปดาห์เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการและความชอบที่แตกต่าง
กันของสมาชิก
คริสเตีย น เมสั น กรรมการผู้จัดการ เวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กล่าวว่า เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟในประเทศไทยทัง้ 4 สาขาประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมาก และเป็ นเครื่องพิสจู น์
ว่าเวอร์จิ ้น แอ็คทีฟมอบประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ภาพเหนือระดับ ไม่วา่ จะเทียบกับฟิ ตเนส อื่น ๆ ในไทย หรือใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“การเปิ ดตัวเวอร์ จิน้ แอ็คทีฟ สาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ นัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของเราที่จะ
ขยายกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราทุ่มทุนกว่า 5 พันล้ านบาทไทยเพื่อเปิ ดคลับเพิ่มอีก 5 สาขา
ภายใน 12 เดือนข้ างหน้ านี ้ ปั จจุบนั นี ้ฟิ ตเนสระดับไฮเอนด์เป็ นตลาดที่มีโอกาสเติบโตอีกมากในเอเชีย และ
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตลาดฟิ ตเนสด้ วยบริการของเรา”
เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์ เป็ นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของกรุงเทพ ตอบโจทย์ชีวิตประจาวัน
ของผู้ที่อาศัยอยู่หรือทางานในย่านกรุงเทพตะวันออก หรื อคนที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟสาขานี ้ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนที่ไม่ได้ อยู่ในเมืองแต่ต้องการแวะออกกาลังกายระหว่าง
ทางก่อนกลับบ้ านหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์
เวอร์จิ ้น แอ็คทีฟ อีสต์วิลล์ เป็ นเวอร์จิ ้น แอ็คทีฟสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะให้ บริ การ
แอ็คที ฟ ครูว์ (Active Crew) ซึ่งเป็ นบริ ก ารด้ านสุขภาพและฟิ ตเนสสาหรับ เด็ก อายุ 7-15 ปี เพื่อให้
ครอบครัวได้ มาออกกาลังกายพร้ อมกันและผู้ปกครองจะได้ ไม่ต้องห่วงว่าเด็ก ๆ จะใช้ เวลาไปกับการเล่น
คอมพิวเตอร์หรือดูทีวี นอกจากนี ้เด็กๆ ยังได้ เรียนรู้อปุ นิสยั ที่ดีตอ่ สุขภาพซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในระยะยาวอีก
ด้ วย
โอฬาร พิรินทรางกูร ผู้จดั การใหญ่ บริษัทเวอร์จิน้ แอ็คทีฟ (ประเทศไทย) จากัด กล่าวว่า “เวอร์
จิ ้น แอ็คทีฟมองหาโลเคชัน่ ที่ดีที่สดุ และการเปิ ดสาขาใหม่ในย่านกรุงเทพตะวันออกนีก้ ็เป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนการขยายสาขาของเราแต่แรกแล้ ว เราต้ องการให้ คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัล เฟสติวลั
อีสต์วิลล์ หันมาใส่ใจสุขภาพ และเราจะเปิ ดตัวคลาสออกกาลังกายใหม่ ๆ อย่างน้ อยทุก ๆ ไตรมาส และ
เพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ”
เวอร์ จิ น้ แอ็ค ที ฟ อีสต์ วิลล์ เป็ นเวอร์ จิ น้ แอ็คที ฟสาขาที่ 5 ในประเทศไทย หลังจากประสบ
ความสาเร็จ กับ 4 สาขาแรก ได้ แก่ที่เ อ็มไพร์ ทาวเวอร์ เอ็มควอร์ เที ยร์ เวสต์เ กต และสยามดิสคัฟเวอรี่
บริการ Active Crew จะเริ่มให้ บริการภายในปี นี ้
##########

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

