
โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

กลุ่มยูนิต-27

ยูนิต-27 เป็นศูนย์ฝึกเฉพาะทางที่ออกแบบและสร้างตามความต้องการเฉพาะ สำาหรับครอสฟิต (CrossFit) และการปรับสภาพ

ร่างกายโดยรวม (Total Conditioning) ตั้งอยู่ทั้งในภูเก็ตและเกาะสมุย

ด้วยครูฝึกที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ พร้อมอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย ยูนิต-27 ให้การพัฒนาด้วยวิธีการที่

เป็นลำาดับขั้นตอนและปลอดภัย

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ทางด้านจิตใจ และทางสังคม

ครูฝึกส่วนตัวของยูนิต-27 มีประสบการณ์การฝึกลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้เริ่มฝึกไปจนถึงนักกีฬาระดับโลกจาก ยูเอฟซี เอ็นเอช

แอล วันเอฟซี เอ็นอาร์แอล ครอสฟิต การแข่งขันบิกินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิป และองค์กรกีฬาอื่น ๆ

ยูนิต-27 มุ่งมั่นที่จะทำาให้การฝึกทุกวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างและปรับสภาพผู้ฝึกได้พัฒนาความแข็งแรงตลอดจนได้

เล่นฟิตเนสขั้นที่สูงๆ ขึ้นไป ผ่านโปรแกรมการเล่นฟิตเนสชั้นดี โปรแกรมการลดน้ำาหนัก โปรแกรมการปรับสภาพร่างกาย ตลอดจน

คำาแนะนำาด้านการฝึกและด้านโภชนาการ จากนักโภชนากร นักกายภาพบำาบัด ผู้เชี่ยวชาญเอ็นแอลพี ครูฝึก และโค้ช

ยูนิต-27 ได้พัฒนาแพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อแบ่งปันความสำาเร็จ

ให้แก่แบรนด์ของคุณผ่านทาง:

- ศูนย์ฝึกยูนิต-27 

- กิจกรรมพิเศษที่ยูนิต-27 จัดขึ้น

- แบรนด์แอมบาสเดอร์ และนักกีฬาของยูนิต-27

1



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล
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กลุ่มยูนิต-27

ปัจจุบันเรามีศูนย์ฝึกสำาหรับสมาชิกกลุ่มอยู่ 2 สาขา และในอนาคตเราวางแผนที่จะขยาย

สาขาเพิ่มเติม

ภูเก็ต

ศูนย์ฝึกภูเก็ตเปิดตัวในปี 2556 โดยซอยที่ยูนิต-27 ตั้งอยู่นั้นเป็นที่รู้จักดีในนาม “ถนน

ฟิตเนส” ที่นักกีฬาอาชีพผู้มีกำาลังซื้อสูงจำานวนมากให้ความสนใจมาใช้บริการ เพราะคาด

หวังมาตรฐานการฝึกที่สูงในย่านถนนฟิตเนสที่รายล้อมไปด้วยศูนย์บริการอาหารเพื่อ

สุขภาพ โรงแรม และสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ สำาหรับผู้ที่เล่นฟิตเนสจริงจัง  

ศูนย์ฝึกภูเก็ตนี้นับเป็นโรงยิมครอสฟิตขนานแท้และเป็นเจ้าแรกในภูเก็ต โดยครอสฟิต 

ภูเก็ต® เป็นศูนย์ฝึกเฉพาะทางที่ให้บริการฝึกฟิตเนสและการออกกำาลังกายเพื่อลดน้ำา

หนักสำาหรับตะวันตกสไตล์ครอสฟิต ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้มือใหม่ มือสมัครเล่น มืออาชีพ 

ตลอดจนนักกีฬาครอสฟิตทั่วโลกได้มารวมตัวกัน และร่วมประสบการณ์การฝึก ครอสฟิต 

และเข้าค่ายฟิตเนสสุดสัปดาห์ที่ถือว่าดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ฝึกยูนิต-27 ประกอบด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกดังนี้

ยูนิต-27 ไพรมอล – โรงยิมฟรีเวท สำาหรับฝึกกำาลังช่วงบน (Hammer Strength) 

บริหารงานโดยคุณเจอร์เก้น อดีตผู้เข้าแข่งขันมิสเตอร์โอลิมเปีย 

ยูนิต-27 ทรูเปอร์อีทส์ - ร้านอาหารเพื่อสุขภาพมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยเรื่องการ

ปรับสภาพร่างกายให้ครบวงจร

www.unit-27.com

เกาะสมุย

ศูนย์ฝึกยูนิต-27 สาขาเกาะสมุยเปิดตัวปี 2561 ซึ่งเป็นสาขาย่อยแต่ไม่ด้อยไปกว่าสาขา

เหลักที่ภูเก็ตเลย

 

ศูนย์ฝึกตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและทำาให้ย่านนั้นกลายเป็นย่านโรงยิมการฝึกสมรรถนะ 

ปรับสภาพร่างกาย และการลดน้ำาหนักที่ถือได้ว่าเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้มากที่สุด

ในอนาคตเราวางแผนที่จะพัฒนายูนิต-27 สาขาเกาะสมุยให้กลายเป็นโรงยิมส่วนตัว

สำาหรับสมาชิกทรูเปอร์ของยูนิต-27 ที่เป็นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าที่

ต้องการฝึกแบบสมรรถนะสูง ซึ่งต้องอาศัยการดูแลพิเศษและต้องการฝึกอย่างเป็นส่วน

ตัวมาก

www.kohsamui.unit-27.com   
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ภาพรวมยูนิต-27

ศูนย์ฝึก

เป็นศูนย์ฝึกที่สร้างขึ้นเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศ และมีความทันสมัย ไม่มีที่เทียบในภูมิภาค

ครูฝึก

ครูฝึกทุกคนที่ยูนิต-27 คือบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก โดยผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างละเอียดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 

ประสบการณ์ จริยธรรมในการทำางาน และที่ขาดไม่ได้คือ ทัศนคติที่ดี บุคลากรคือหัวใจสำาคัญในความสำาเร็จของเรา และผล

ประโยชน์ที่เรามอบให้บุคลากรถือว่าดีกว่าผู้จ้างรายอื่นในภูมิภาค จึงทำาให้บุคลากรมีกำาลังใจและมีความกระตือรือร้นสูง และมีผู้

สมัครขอเข้าร่วมงานอย่างไม่ขาดสาย ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับคัดเลือก การได้เข้าร่วมงานเป็นโค้ชใน ยูนิต-27 จึงเป็นหน้าที่อันทรง

เกียรติสำาหรับใครหลายคน

ครูฝึกจิ๊บบี้ - รางวัล “ผู้หญิงหุ่นฟิตที่สุดในประเทศไทย” เมื่อสามปีก่อนโดยอันเดอร์ อาร์เมอร์

ครูฝึกบิลลี่ พูลเลน - รางวัล “ผู้ชายหุ่นฟิตที่สุดในประเทศไทย” สมัยปัจจุบัน

ที่แรก

ศูนย์ฝึกครอสฟิตอย่างเป็นทางการที่เปิดในภูเก็ต

ถนัดงานออกสื่อ

ยูนิต-27 เป็นยิมฟิตเนสที่เชี่ยวชาญด้านการออกสื่อประชาสัมพันธ์ เพราะมีการผลิตคอนเท้นวิดิโอ รูปภาพ และไลฟ์ถ่ายทอดสดอยู่

เสมอ และมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมหลายพันวิวผ่านทางเฟสบุ๊คและช่องทางอื่น ๆ

ลูกค้า 

ลูกค้าหลากหลายประเภทให้ความสนใจใช้บริการยูนิต-27 ตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมือโปร เด็ก ผู้ปกครอง ไปจนถึงผู้บริหารที่เกษียณ

อายุแล้ว

พันธมิตรทางธุรกิจ

ยูนิต-27 เป็นพันธมิตรกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเช่น อันเดอร์ อาร์เมอร์ เกเตอร์ซ์ และรีบอค

ทริปแอดไวเซอร์

ทริปแอดไวเซอร์มอบใบประกาศรับรองความเป็นเลิศระดับ 5 ดาวให้แก่ศูนย์ฝึกเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน 

และศูนย์ฝึกได้รับการโหวตให้เป็นกิจกรรมที่ น่าทำาอันดับที่ 2 ในภูเก็ต เป็นรองเพียงแต่การไปเยือน

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) เท่านั้นเอง 

การกุศล

ยูนิต-27 สนับสนุนการกุศลอย่างสม่ำาเสมอผ่านการบริจาคทุนทรัพย์ จัดกิจกรรมระดมทุน และการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดฝึกต่าง ๆ 

ตลอดจนทำางานร่วมกับองค์กรการกุศลในท้องถิ่น โดยเฉพาะงานด้านการช่วยเหลือสัตว์ เช่น มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 

และโพธิ์ที่พักพิงสัตว์ภูเก็ต การช่วยเหลือเด็กกำาพร้า ตลอดจน การกุศลระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพจิต 

โดยมีประวัติความสำาเร็จในโครงการระดมทุนระดับโลกมาแล้วถึงสองครั้ง
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แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุน

ศูนย์ฝึกยูนิต-27

ยูนิต-27 ได้พัฒนาแพ็คเกจการสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนี้

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ จำานวน  6 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน พร้อมสิทธิในการใช้ชื่อร่วมกับยูนิต-27 ในลักษณะ   

[ชื่อผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ] ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของยูนิต-27

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย จากภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน เพื่อจัดหาสินค้าและบริการ

เพื่อสนับสนุนยูนิต-27 พร้อมสิทธิในการใช้ชื่อร่วมกับยูนิต-27 ในลักษณะ [ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ] ผู้จัดหา

สินค้าและบริการอย่างเป็นทางการของยูนิต-27

ซึ่งรวมถึงผู้จัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ที่มาจากภาคธุรกิจต่อไปนี้

ยานยนต์ ประกันภัยและประกันชีวิต

สายการบิน โทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือ 

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องดื่มกีฬาและเครื่องดื่มปลอด

แอลกอฮอล์

ธนาคารและผู้ให้บริการการเงิน ผู้จำาหน่ายตั๋ว

ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ การท่องเที่ยวและการเดินทาง

สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ

สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนงานบรรณาธิการและโฆษณาแก่ยูนิต-27 [ชื่อสื่อพันธมิตรอย่างเป็น

ทางการ] สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการของยูนิต-27

ซึ่งรวมถึงสื่อพันธมิตรที่มาจากภาคส่วน ดังนี้ ออนไลน์ โซเซียล โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ 

ผู้สนับสนุนท้องถิ่น

โอกาสสำาหรับธุรกิจในท้องที่ภูเก็ตและ/หรือเกาะสมุยในการสนับสนุนศูนย์ฝึกแต่ละสาขาหรือทุกสาขา

4 ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุน

กิจกรรมพิเศษของยูนิต-27

ยูนิต-27 ได้พัฒนาแพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรผ่านกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเข้าร่วมหนึ่งกิจกรรม

หรือมากกว่าหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนนำาเสนอ - สำาหรับงานใดงานหนึ่งหรือหลายงาน

[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ดิอัลติเมททรูเปอร์ 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]  

[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] เดอะภูเก็ตโธรวดาวน์ 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]

[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ทรูปออนทัวร์ / จังเกิ้ลแคมป์ 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]  

[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] บิ๊กบุดดาเทรนนิ่งเซสชั่น 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]  

[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ภารกิจเก็บตัว นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]

ผู้สนับสนุนร่วม - สำาหรับงานใดงานหนึ่งหรือหลายงาน

ผู้สนับสนุนร่วม จำานวน 6 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน ตัวอย่างเช่น [ชื่อผู้สนับสนุนร่วม] [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ดิอัลติเมททรู

เปอร์ 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ] 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ - สำาหรับงานใดงานหนึ่งหรือหลายงาน

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน ตัวอย่างเช่น [ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการ] [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ดิอัลติเมททรูเปอร์ 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]

สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ - สำาหรับงานใดงานหนึ่งหรือหลายงาน

สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย ที่สามารถสนับสนุนบทบรรณาธิการและการโฆษณา ตัวอย่างเช่น [ชื่อสื่อพันธมิตร

อย่างเป็นทางการ] [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ดิอัลติเมททรูเปอร์ 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]

5 ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

6

หลักจริยธรรมและแนวทาง

Uแม้ยูนิต-27จะเป็นที่รู้จักว่าเป็นยิมที่ฝึกหนัก แต่หลายคนเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่จริงแล้วอาจรู้สึกประหลาดใจเมื่อทราบว่าเรามี

กลุ่มฝึกสำาหรับบริการผู้ฝึกทุกระดับความสามารถ ผู้ฝึกสามารถเลือกที่จะฝึกหนักขึ้นหรือเบาลงตามความต้องการและทักษะของตน

ได้

อันที่จริงแล้ว 99% ของความยากที่จะต้องข้ามผ่านให้ได้ คือความกล้าที่จะเดินผ่านประตูยูนิต-27 เข้ามา หากผู้ฝึกเลือกมาฝึกกับ

ยูนิต-27 หลังจากได้ยินกิตติศัพท์ของศูนย์ฝึก นั่นแปลว่าผู้ฝึกนั้นพร้อมแล้ว

กิจกรรมการปรับสภาพร่างกายของเราหลายกิจกรรมให้ผลดีมาก และพิสูจน์แล้วว่าดีจริง ผ่านคำาชมของลูกค้าเก่า 

ตลอดจนภาพถ่ายและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น

- ลดการพึ่งพาอินซูลิน

- การสร้างความมั่นใจในตนเอง

- สร้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ยูนิต-27 ก่อตั้งขึ้นในลักษณะธุรกิจของครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบองค์รวม ในการพัฒนาคุณภาพทั้งทาง

ร่างกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ และสังคม

เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ที่นี่เป็นศูนย์ฟิตเนสแห่งเดียวในพื้นที่ที่จำากัดจำานวนกลุ่มผู้เรียน เพื่อควบคุมอัตราส่วนลูกค้าต่อครูฝึกให้เหมาะสม 

เพื่อให้ครูฝึกสามารถศึกษา ดูแล และพัฒนาตามความต้องการของผู้ฝึกแต่ละบุคคลได้อย่างทั่วถึง

 

ยูนิต-27 ไม่เลียนแบบใคร ทำางานโดยใช้ระบบที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการผู้ฝึกได้ทั้งหมด โดยคณะครูฝึกที่มีความคิดสร้างสรรค์

พร้อมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยเหลือผู้ฝึก โดยใช้หลักการฝึกเหมือนมีครูฝึกเป็นเพื่อน กลับกันจะเห็นได้ว่ามีหลายคอร์สทั่วโลกที่

พยายามลอกเลียนแบบระบบและวิธีการของยูนิต-27

สถานที่ตั้งของยูนิต-27 การคัดเลือกผู้ร่วมงาน และจรรยาบรรณที่ดำาเนินกิจการ ล้วนเป็นเครื่องชี้นำาได้ว่าเราคือผู้นำาในธุรกิจที่มุ่ง

ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อออกแบบและริเริ่มคอร์สการฝึกให้มีความท้าทายและน่าสนใจ เพื่อมอบให้ผู้มาฝึกตามแบบ

ฉบับของยูนิต-27

การฝึกโดยใช้หลักทางทหาร

ด้วยพื้นเพของผู้ก่อตั้งยูนิต-27 จึงเลือกใช้การฝึกแบบทหารแก่กลุ่มผู้ฝึก

- กระตุ้นให้ผู้ฝึกได้รีดพลังเต็มที่ 100% ไม่ว่าจะอยู่ในระดับความสามารถใด

- ส่งเสริมให้ผู้ฝึกช่วยเหลือสนับสนุนกันไม่ว่าส่วนตัวแล้วแต่ละคนกำาลังฝึกอยู่ในระดับใดก็ตาม

- คณะทำางานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น และทำางานหนักเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าที่ลงทุนไป



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

กิจกรรมพิเศษ

ยูนิต-27 มีแผนจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย และทั้งหมดเปิดรับผู้สนับสนุนในหลายระดับ ได้แก่ ผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนนำาเสนอ 

ผู้สนับสนุนร่วม ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร ซึ่งกิจกรรมในปี 2562 ประกอบไปด้วย

งานดิอัลติเมททรูเปอร์ 2562

วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม

ใช้ศูนย์ฝึกครอสฟิตในการจัดงาน พร้อมพนักงานทุกคน

การแข่งขันใช้เวลา 2 วันเต็ม โดยมีกิจกรรมย่อยต่อวันจำานวนมาก

มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ 100-120 คน

นำาโดยทรูเปอร์ออนทัวร์ Dayle Hallam - โค้ชผู้สอนการปรับสภาพร่างกายแบบครบวงจร (Total Conditioning) ของยูนิต-27

เดอะภูเก็ตโธรวดาวน์ 2562

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน

ใช้ศูนย์ฝึกการปรับสภาพร่างกายแบบครบวงจรในการจัดงาน พร้อมพนักงานทุกคน

การแข่งขันใช้เวลา 2 วันเต็ม โดยมีกิจกรรมย่อยต่อวันจำานวนมาก

มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ 100-120 คน

นำาโดยทรูเปอร์ออนทัวร์ Dayle Hallam - โค้ชผู้สอนการปรับสภาพร่างกายแบบครบวงจร (Total Conditioning) ของยูนิต-27

ทรูเปอร์ออนทัวร์ - ฟิตเนสพักร้อน

ทรูเปอร์ออนทัวร์เป็นแพ็คเกจฟิตเนสพักร้อนระยะเวลา 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคม จัดโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์และนักกีฬาของยูนิต-27 เช่น ทามาร่า เมเยอร์ และ เจค สเปีร์ย

กิจกรรมฟิตเนสพักร้อนนี้เหมาะสำาหรับกลุ่ม 15 คน ในการร่วมทำากิจกรรมดังต่อไปนี้

- คลาสเรียน ยูนิต-27 ครอสฟิต (CrossFit) หรือการปรับสภาพร่างกายแบบครบวงจร (Total Conditioning) ที่ภูเก็ต 

  จำานวน 2 คลาส

- คลาสเรียนการเคลื่อนไหว (รายวัน) หรือคลาสโยคะและสมาธิ (รายวัน) จำานวน 1 คลาส ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เลือก

- ฝึกซ้อมยกน้ำาหนักที่ ยูนิต-27 ไพรมอล - รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเต็มรูปแบบ

- ที่พักที่โรงแรมพันธมิตร

- สิทธิ์การใช้สระว่ายน้ำาสุดหรู

- อาหาร 2 มื้อ และเครื่องดื่มฟื้นฟูกำาลัง 1 รายการต่อวัน

- จัดเที่ยวแบบ VIP รอบเกาะด้วยเรือยอร์ช

- ช่างถ่ายภาพและวิดิโอส่วนตัว

- การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

- โยคะ

- การอบรมหลักการตั้งเป้าหมาย

- สัมมนาโภชนาการ

- เที่ยวหาดในหานตอนกลางวัน

- กิจกรรมบนชายหาด

- คนขับรถรับ-ส่งสนามบิน

7 ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมพิเศษ

ยูนิต-27 บิ๊กบุดดาเทรนนิ่งเซสชั่น

ยูนิต-27 บิ๊กบุดดาเทรนนิ่งเซสชั่น เป็นกิจกรรมยอดนิยมสำาหรับการวิ่งขึ้นเขาระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อเยี่ยมนมัสการพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่ในภูเก็ต ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ชมทัศนียภาพรอบเกาะที่สวยงามตระการตาจากมุมสูง พร้อมชมฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในละแวก

นั้น

กิจกรรมของยูนิต-27 นั้นแตกต่างจากที่อื่นๆ ด้วยการเพิ่มกิจกรรม การวิ่งยกน้ำาหนัก และทดสอบคุณลักษณะบุคคลและสมรรถนะ

ทางกาย นอกจากนี้ยูนิต-27   ยังวางแผนพัฒนากิจกรรมนี้ให้กลายเป็นการแข่งขันในวงกว้างในปี 2562 โดยมีนักกีฬาอาชีพที่ทาง

ยูนิต-27 สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำาหรับผู้สนับสนุนของยูนิต-27 ที่จะได้ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของตน

กิจกรรมการวิ่งขึ้นไปนมัสการพระใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) เป็นกิจกรรมยอดนิยมที่มีผู้รักการเล่นฟิตเนสในภูเก็ตจำานวน

มากสนใจเข้าร่วม เพื่อที่จะวิ่งขึ้นไปชมแลนด์มาร์กดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการบันทึกสถิติโลกอย่างไม่เป็นทางการและมีนักวิ่งอาชีพ

จำานวนมากบินมาเยือนภูเก็ตเพื่อร่วมพิสูจน์ตัวเองในกิจกรรมนี้ด้วย

ยูนิต-27 บิ๊กบุดดาเทรนนิ่งเซสชั่น เป็นกิจกรรมที่ระดมเงินทุนเพื่อการกุศลที่น่าร่วม น่าสนุก และท้าทายสำาหรับผู้ที่ต้องการทดสอบ

สมรรถนะของร่างกายผ่านกิจกรรมประเภทแอโรบิค

กิจกรรมนี้จัดโดยนักกีฬาของยูนิต-27 คุณนีน่า และชมรมนักวิ่งภูเก็ตที่ตั้งใหม่ 

โดยกิจกรรมย่อยที่จะจัดประกอบด้วยการแข่งวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร การเดินระยะทาง 10 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยูนิต-27 ยังมีบัตรวีไอพีเข้าร่วมงานตลอดจนการแจกเสื้อยืดและมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าเส้นชัยสำาเร็จ

ภารกิจเก็บตัว

ภารกิจเก็บตัว เป็นโปรแกรมปรับสภาพระยะเวลา 1 เดือน เปิดให้เฉพาะนักกีฬาสมรรถนะสูงและผู้มีชื่อเสียง สำาหรับการเก็บตัว 30 

วัน เพื่อเตรียมร่างกายให้อยู่ในสภาพพร้อมที่สุด โดยอาจเลือกร่วมกิจกรรมเสริมเช่น การทำาฟัน ปรับสภาพผิว เครื่องสำาอาง การลด

ริ้วรอย เป็นต้น โดยสิ่งอำานวยความสะดวกในโปรแกรมหลักประกอบด้วย 

 • ห้องพักในบ้านพักส่วนตัว พร้อมเชฟส่วนตัว

ครูฝึกส่วนตัวพร้อมโปรแกรมการฝึกที่ปรับตามความต้องการ

โภชนากรส่วนตัว พร้อมการประเมินและปรับเปลี่ยนแผนโภชนาการรายสัปดาห์

การปรึกษาแพทย์และอาหารเสริมต่อต้านริ้วรอยแห่งวัย ตลอดจนการรักษาทางการแพทย์ หรือเครื่องสำาอางอื่นๆ ตามสั่ง

การฝึกด้านสุขภาพจิตทุก ๆ 2 สัปดาห์

การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายรายสัปดาห์

การตรวจเลือดและให้ข้อแนะนำา

การฝึกด้านโภชนาการ

การฝึกกำาหนดเป้าหมาย

การรับ-ส่งสนามบิน

กิจกรรมอื่นๆ

งานประจำาปียูนิต -27 – กำาหนดการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รองรับผู้เข้าร่วมงาน 120 - 140 คน

งานคริสต์มาสการกุศล – กำาหนดการวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองรับผู้เข้าร่วมงาน 120 - 140 คน

ในปี 2561 ยูนิต-27 จัดงานคริสต์มาสปาร์ตี้ขึ้น ซึ่งเป็นงานที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ มีเกมส์ให้เล่นมากมาย และมีผู้เข้าร่วมงานมาก

ถึง 140 คน และปิดท้ายด้วยการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำาที่ทรูเปอร์อีทส์ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
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พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

สิ่งอำานวยความสะดวก

ซาวน่าสไตล์สวีดิช

เมื่ออบซาวน่าได้ 10-20 นาที ผู้ทำากิจกรรมจะเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเพราะรับความร้อน จึงมีธรรมเนียมให้ผู้ทำากิจกรรมกระโดดลงสระ

ว่ายน้ ำา อาบน้ำา หรือแช่น้ ำาแข็ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่ยูนิต-27 ออกแบบไว้รองรับ หลังจากที่พักผ่อนได้สักพัก ผู้ทำา

กิจกรรมจึงกลับไปที่ห้องซาวน่าอีกครั้ง แล้วเริ่มอบซาวน่ารอบต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ทำากิจกรรมเอง

การแช่น้ ำาแข็ง

การแช่น้ ำาแข็งในแบบฉบับของยูนิต-27 นั้น เป็นการแช่ในอ่างน้ ำาแข็งจัดทำาพิเศษ ซึ่งแต่ละอ่างจะสามารถรองรับคนได้ครั้งละ 

3-4 คน การฟื้นฟูร่างกายถือเป็นกิจกรรมสำาคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทุกรูปแบบ การให้ร่างกายสัมผัสความเย็นในสภาวะ

ที่ควบคุมเช่นนี้ จะช่วยรักษาไมโครทรอม่า หรืออาการที่เส้นใยของกล้ามเนื้อขนาดเล็กเกิดการฉีกขาด อันเป็นสาเหตุของการปวด

ล้าจากการออกกำาลังกายหนักและการใช้กล้ามเนื้อซ้ ำา ๆ  ตลอดจนอาการปวดกล้ามเนื้อหลังการออกกำาลังกายที่เรียกว่า Delayed 

onset muscle soreness (DOMS) ได้

เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบแยกส่วน

ยูนิต-27 ใช้เครื่องอินบอดี้ 770 เพื่อวิเคราะห์และให้ข้อมูลสถานะร่างกายล่าสุดแก่สมาชิกทรูเปอร์ เพื่อให้สมาชิกทราบว่าต้องทำา

อย่างไรต่อไปจึงจะถึงเป้าหมายที่กำาหนด ตลอดจนช่วยติดตามพัฒนาการ เครื่องอินบอดี้ 770 เป็นเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบ

และน้ ำาในร่างกายที่ได้มาตรฐานระดับใช้ในการวิจัย  จึงมีความสามารถที่จะวิเคราะห์ได้มากกว่าองค์ประกอบร่างกายธรรมดา และ

สามารถวิเคราะห์ได้ลึกถึงระดับน้ ำาในร่างกายด้วย โดยเครื่องรุ่นนี้จะแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลออกมา 2  รายการ คือ องค์ประกอบ

ของร่างกาย และน้ ำาในร่างกาย และที่สำาคัญองค์กรนาซ่ายังใช้งานอุปกรณ์นี้อีกด้วย นอกจากนี้หลังการตรวจทุกครั้ง สมาชิกทรูเปอร์

แต่ละคนจะได้รับคำาแนะนำาอย่างละเอียดจากโภชนากรในสังกัดของเรา ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่หาไม่ได้จากศูนย์ฝึกที่อื่น ๆ

ทรูเปอร์อีทส์

ทรูเปอร์อีทส์ เป็นภัตตาคารตกแต่งใหม่สไตล์เมนูรักสุขภาพ ควบคุมพลังงานแคลอรี เพื่อให้สมาชิกทรูเปอร์

ทุกคนได้รับโภชนาการที่จำาเป็นอย่างเหมาะสมครบถ้วน นอกจากเมนูอาหารจานคลีน อาหารสำาหรับชาว

มังสวิรัติแล้ว ทรูเปอร์อีทส์ยังเสริฟเมนูเครื่องดื่มโปรตีนปั่นฟื้นฟูกำาลังที่จะช่วยให้สมาชิกทรูเปอร์ทุกคน

ได้ฟื้นฟูสมรรถนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนี้ทรูเปอร์อีทส์ยังประสานงานกับโภชนากร

ในสังกัดของเราเพื่อวางแผนอาหารให้สอดคล้องกับผู้ฝึก ตวงปริมาณอาหารให้ตรงตามน้ ำาหนักเป็นกรัม 

เพื่อเร่งผลลัพธ์สำาหรับชาวทรูเปอร์ที่สละเวลามาร่วมฝึกกับเรา

ไพรมอล ฟิตเนส

ยูนิต-27 เข้าซื้อกิจการไพรมอลในปี 2558 เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริการฟิตเนสแบบฟรีเวทให้ลูกค้า

ฟิตเนสได้ใช้ยิมยกน้ ำาหนักด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครันมากยิ่งขึ้น

ไพรมอลเป็นยิมติดแอร์ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้เพื่อฝึกเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วงบนโดยเฉพาะ (Hammer 

Strength) ไพรมอล ฟิตเนส ถือเป็นตัวอย่างผู้ให้บริการฟิตเนสเฉพาะด้านที่ดีที่สุดในพื้นที่นี้

ไพรมอลบริหารงานโดยอดีตผู้เข้าแข่งขันมิสเตอร์โอลิมเปีย พร้อมด้วยพนักงานมืออาชีพมากประสบการณ์

ที่จะคอยบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการฝึกส่วนตัว หรือการฝึกแบบไหน ๆ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ 

หรือนักเพาะกายที่เอาจริง ไพรมอลก็มีความพร้อมที่จะให้บริการทุกระดับให้ประทับใจ

9 ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ตัวเลือกและคลาสฝึก

ยูนิต-27 ขอเสนอตัวเลือกและคลาสฝึกดังต่อไปนี้

แรพพิด ไฟร ์– เป็นคลาสฝึกเสริมสร้างและปรับสภาพความแข็งแกร่ง เน้นการพัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ความอึด กำาลัง 

และความเร็ว คลาสในหมวดแรพพิด ไฟร์ เหมาะสำาหรับผู้ฝึกระดับนักกีฬาอาชีพ

ทัวร์ เด ยูนิต - เป็นคลาสที่โด่งดังที่สุดในอุตสาหกรรมฟิตเนส คลาสนี้คิดค้นขึ้นครั้งแรกในปี 2557 และปฏิวัติวงการการฝึก

แบบสปินคลาส หลังการคิดค้นพบว่าศูนย์ฝึกทั่วโลกได้เริ่มนำาแนวคิดดังกล่าวไปใช้ การบูรณาการการฝึกสปินไบค์เข้ากับการพัฒนา

และปรับสภาพกล้ามเนื้อ จึงทำาให้หลักสูตรสปินคลาสนี้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำาใคร นอกจากนี้ล่าสุด ยูนิต-27 ยังได้ลงทุนจัดซื้อจักรยาน 

Assault มาใหม่จำานวน 20 ตัว เพื่อแทนสปินไบค์ตัวเดิม ทำาให้ผู้เล่นจุใจกับจักรยานใหม่ที่ใหญ่และดีกว่าเดิม

ครอสฟิต - โปรแกรมฝึกที่ปลอดภัยได้ประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ฝึกทุกคน

การฝึกส่วนตัว – ช่วงการฝึกแบบตัวต่อตัวกับโค้ชที่สมาชิกทรูเปอร์เลือกได้เอง ทำาให้สมาชิกสามารถเน้นการฝึกในจุดที่ตน

ต้องการเป็นพิเศษได้

ยกน้ำาหนักพื้นฐาน – เน้นการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทุกชนิดที่จะช่วยให้สมาชิกทรูเปอร์ของเราได้ฝึกยกน้ำาหนักได้ทุกท่า ถูกท่า 

และมีประสิทธิภาพ

ยกน้ำาหนักโอลิมปิก – เน้นการสอนเพื่อให้สมาชิกทรูเปอร์ของเราได้รับความรู้และทราบมาตรฐานในการฝึกท่ายกน้ำาหนักที่ใช้

ในระดับโอลิมปิก

เดอะ ยาร์ด – เป็นคลาสออกกำาลังกายและลดน้ำาหนักที่จัดขึ้นในพื้นที่ฝึกกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบครัน ทั้งแท่นยก

บาร์เบลล์ และลานหญ้า ซึ่งออกแบบมาใน ธีมเรือนจำาผู้ต้องขัง

แคลอรี่คิลล่า/พันนิชเชอร์/เอ็กเซ็กคูชันเนอร์/คอร์-รัปชั่น – เป็นคลาสการฝึกแบบอินเตอร์วัลที่ใช้เร่งการเผา

ผลาญไขมันโดยใช้ตุ้มน้ำาหนักเบา แต่ฝึกหนัก

เดท โรว/กราเนด – เป็นคลาสการฝึกของยูนิต-27 สำาหรับสมาชิกทรูเปอร์ที่มีความเชี่ยวชาญขึ้นมาอีกระดับ โค้ชของยูนิต-27 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนผู้ฝึกออกจากโปรแกรมหากโค้ชพิจารณาแล้วว่าผู้ฝึกอาจฝึกต่อไม่ไหว หรืออาจเป็นอันตราย เนื่องจากเป็น

โปรแกรมสำาหรับผู้ฝึกสมรรถนะสูงเท่านั้น

มอร์นิง กลอรี/ดริล ซาร์เจี้ยน - เป็นคลาสการฝึกของยูนิต-27 ที่เริ่ม ณ เวลา 08:00 น. ที่มีคนจองเต็มทุกวัน เป็นการฝึก

ที่เน้นการเผาผลาญไขมันและการฝึกความอึดของร่างกาย

คลาสกลางแจ้ง - ยูนิต-27 มีรถบรรทุกจำานวน 16 ที่นั่ง ไว้คอยบริการรับ-ส่งผู้ที่ลงเรียนคลาสนี้ โดยจะนำาผู้เรียนไปยังชายหาด

บนเกาะภูเก็ตเพื่อให้สมาชิก    ทรูเปอร์ได้ฝึกฝนตามสมรรถนะของตนในบรรยากาศกลางแจ้งบนหาดทราย คลาสนี้ประกอบด้วย

กิจกรรมลากล้อรถข้ามพื้นทราย วิ่งบนน้ำา และการซิทอัพในคลื่นทะเล

โมบิไลซ์ - เป็นคลาสที่ยูนิต-27 อยากจะแนะนำาให้ลองที่สุดสำาหรับบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ บาดเจ็บ เคลื่อนไหวไม่สะดวก 

กิจกรรมประกอบด้วยการเล่นโยคะ พิลาทิส และการยืดเหยียดเฉพาะจุดที่ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรตามความเหมาะสมเพื่อให้

นักกีฬาทุกแขนงสาขาสามารถบรรลุเป้าหมายการฝึกได้สำาเร็จ คลาสโมบิไลซ์นี้จะเน้นการใช้งานกล้ามเนื้อทุกส่วนที่จะต้องได้ใช้งาน

ทุกวันในการฝึกในคลาสอื่น ๆ ของยูนิต-27 ดังนั้นในคลาสนี้ผู้ฝึกจะมีโอกาสเสริมสมรรถะความแข็งแรงของร่างกาย 

และพัฒนาศักยภาพโดยไม่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บ
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

ยูนิต-27 ขอเสนอระบบการฝึกและการปรับสภาพร่างกายดังต่อไปนี้

ฝึกความแข็งแรงและปรับสภาพร่างกาย

การฝึกความแข็งแรงและปรับสภาพร่างกาย เป็นมากกว่าการยกน้ำาหนักธรรมดา ระบบการฝึกนี้ช่วยให้ผู้ฝึกและนักกีฬาได้ใช้ร่างกาย

อย่างทั่วถึงเพื่อกระตุ้นการลดน้ำาหนักและพัฒนาความอึด ความเร็ว ความคล่องตัว และประสิทธิภาพการกีฬารอบด้าน

การลดน้ำาหนัก

การฝึกเพื่อการลดน้ำาหนักนี้เป็นระบบการฝึกกำาลังที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง จึงทำาให้ระบบการฝึก

นี้เป็นระบบยอดนิยมของ   ยูนิต-27 การฝึกจะเน้นไปที่ประสิทธิผลที่ได้จากการยกน้ำาหนักซ้ำา ๆ จนถึงจุดที่กล้ามเนื้อเกิดอาการล้า

ชั่วคราว เพื่อให้ได้ผลการปรับสภาพร่างกายที่รวดเร็ว

ครอสฟิตภูเก็ต

ครอสฟิตภูเก็ต® เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่บูรณาการเข้ากับระบบการฝึกของยูนิต-27 โดยยูนิต-27 เป็นยิมฝึกแห่งเดียวในภูเก็ตที่มี

อุปกรณ์ครบครัน และบริการด้วยครูฝึกที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายให้จัดฝึกครอสฟิตให้กับลูกค้าในประเทศไทย โดยสามารถ

รองรับผู้ฝึกครอสฟิตตั้งแต่ระดับแรกเริ่ม ไปจนถึงผู้ฝึกมากประสบการณ์

ฝึกความยืดหยุ่นและสร้างฐานกำาลัง

คลาสฝึกความยืดหยุ่นและสร้างฐานกำาลัง หรือที่เรียกว่าการออกกำาลังกายแบบองค์รวมนี้ มุ่งปรับความยืดหยุ่น สร้างฐานกำาลัง และ

ปรับสภาพร่างกายเป็นหลัก ลูกค้าที่เข้าร่วมในคลาสประเภทนี้จะมีหน้าท้องที่แบนราบ กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น น้ำาหนักที่ลดลง และมี

บุคลิกภาพที่ดีขึ้น ผ่านการฝึกในคลาสโยคะหรือพิลาทิส ยอดนิยมของทางยูนิต-27

ฟิตเนสขั้นสูง

การฝึกฟิตเนสขั้นสูงที่ยากเกินกว่าระดับผู้ใช้ทั่วไป ลูกค้าจะต้องฝึกหนักกับคลาสฟิตเนสรูปแบบพิเศษที่ภูเก็ตเพื่อบรรลุระดับเทพซู

เปอร์ไซย่า

การฝึกส่วนตัว

ครูฝึกส่วนตัวของยูนิต-27 มีประสบการณ์การทำางานร่วมกับลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับมือใหม่ไปจนถึงนักกีฬาระดับโลก

ปัจจุบัน ยูนิต-27 ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลปรับสภาพและฟื้นฟูร่างกายให้แก่นักกีฬาระดับชั้นนำาจากยูเอฟซี เอ็นเอชแอล วันเอฟซี 

เอ็นอาร์แอล และองค์การทางการกีฬาอื่น ๆ
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ระบบการฝึกและการปรับสภาพร่างกาย

ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด



 แพ็คเกจการสนับสนุน - ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อ

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

ผู้สนับสนุนอย่าง

เป็นทางการ

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ และสื่อ

พันธมิตรอย่าง

เป็นทางการ

สิทธิในการใช้ชื่อ   

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ... 

[ชื่อผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ] ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของยูนิต-27

[ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ] ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการของยูนิต-27

[ชื่อสื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ] สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการของยูนิต-27

มี

มี

มี

สิทธิในการเป็นธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จรูปของยูนิต-27 ในกิจกรรมการตลาดทั้งภายในและภายนอก มี มี

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในสถานที่ - ด้านใน

ป้ายโฆษณารอบศูนย์ฝึก - พื้นที่ส่วนกลาง ร้านกาแฟ ห้องสุขา

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเสื้อผ้า - การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนชุดพนักงานและอุปกรณ์ใช้งาน

การแสดงโลโก้ ในพื้นที่ต้อนรับลูกค้า - สังเกตเห็นได้เมื่อเดินเข้าสู่ตัวอาคาร 

โฆษณาบนหน้าจอทีวีที่ศูนย์ฝึก ฉากหลังสื่อ/พื้นที่แถลงข่าว

การแสดงโลโก้บนบัตรกิจกรรม

มี เด่นชัดน้อยกว่า

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในสถานที่ – ด้านนอก

ป้ายติดรถบัสรับ-ส่งลูกค้าของยูนิต-27 

ขบวนสกู๊ตเตอร์ของยูนิต-27 

ยานพาหนะติดแบรนด์ของยูนิต-27

มี เด่นชัดน้อยกว่า

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านกิจกรรมพิเศษ

การแสดงป้ายโลโก้ ในและรอบกิจกรรมพิเศษ

มี เด่นชัดน้อยกว่า

 แพ็คเกจการสนับสนุน - ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อ

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

ผู้สนับสนุนอย่าง

เป็นทางการ

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ และสื่อ

พันธมิตรอย่าง

เป็นทางการ

สิทธิด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์

การแสดงโลโก้ ในแคมเปญประชาสัมพันธ์ของยูนิต-27

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงานเอ็กซ์โปรที่ยูนิต-27 เข้าร่วมรอบโลก

การกล่าวถึงผู้สนับสนุนในวิดีโอประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

การแสดงโลโก้ ในการโฆษณาผ่านสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อพันธมิตร – ขนาดเป็นไปตามระดับ

การสนับสนุน

พื้นที่โฆษณาในโบรชัวร์ของยูนิต-27

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงานแถลงข่าว

การแสดงโลโก้บนเอกสารการแถลงข่าว

การแสดงโลโก้บนฉากหลังเวทีที่งานแถลงข่าวต่าง ๆ

สิทธิในการส่งตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวตามความเหมาะสม

มี เด่นชัดน้อยกว่า

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนหน้าเว็บไซต์ ในหน้าผู้สนับสนุน เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า

การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านสื่อดิจิตอล ซึ่งรวมถึงการแสดงข้อความ

และโลโก้บนเว็บไซต์ ช่องยูทูบ และเฟสบุ๊คเพจ

มี มี

สิทธิด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 

การจัดบูธและพนักงานเพื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์/จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ฝึก 16 ตร.ม. 9 ตร.ม.

สิทธิในการแจกผลิตภัณฑ์ทดลองที่ศูนย์ฝึก มี มี

สิทธิในการบรรจุวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขายใน goodie bag มี มี

สิทธิด้านการต้อนรับและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

บัตรผ่านเข้าพื้นที่รับรองวีไอพีและบัตรเข้าร่วมกิจกรรม มี มี

สมาชิกรายปีสำาหรับพนักงาน มี มี

สิทธิด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม

สิทธิในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ยูนิต-27 มี มี

จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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รายการสิทธิประโยชน์ - ศูนย์ฝึก

ผู้สนับสนุนท้องถิ่น

เรามีโอกาสในการร่วมสนับสนุนให้กับผู้สนับสนุนในท้องที่ภูเก็ตและเกาะสมุย โดยเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์และการใช้สถานที่ในการรองรับลูกค้า 

สิทธิในการใช้ชื่อ – สิทธิในการใช้ชื่อ (ชื่อผู้สนับสนุน) “ผู้สนับสนุนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการของยูนิต-27” เพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์            

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ – การแสดงโลโก้ในบริเวณต้อนรับลูกค้า 

สิทธิบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคม – การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเพจต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์
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แพ็คเกจการสนับสนุน – กิจกรรมพิเศษของยูนิต-

27

ผู้สนับสนุน

หลักและผู้

สนับสนุนนำา

เสนอ

ผู้สนับสนุน

ร่วมอย่างเป็น

ทางการ

ผู้จัดหาสินค้า

และบริการ

อย่างเป็น

ทางการ และ

สื่อพันธมิตร

อย่างเป็น

ทางการ

สิทธิในการใช้ชื่อ - สำาหรับกิจกรรมพิเศษแต่ละงาน   

สิทธิในการใช้ชื่อเพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ... 

[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ ชื่องานของยูนิต-27 นำาเสนอ

โดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]

[ชื่อผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการ] ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุน

หลัก] ชื่องานของยูนิต-27 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]

[ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ] ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

ของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ชื่องานของยูนิต-27 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]

[ชื่อสื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ] สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] 

ชื่องานของยูนิต-27 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนนำาเสนอ]

มี

มี

มี

มี

สิทธิในการเป็นธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว มี มี  

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา - สำาหรับกิจกรรมพิเศษแต่ละงาน

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จรูปของยูนิต-27 ในกิจกรรมการตลาดทั้งภายในและภายนอก

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์ในแบรนด์ - สำาหรับกิจกรรมพิเศษแต่ละงาน

มี มี

ณ กิจกรรมพิเศษ เช่น งานยูนิต-27บิ๊กบุดดาเทรนนิ่งเซสชั่น 

แบนเนอร์ - จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

ป้ายโฆษณา - ตามเส้นทาง

โลโก้บนบิ๊บของผู้ร่วมงาน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ ณ จุดน้ำาดื่ม

ฉากหลังสื่อ/งานแถลงข่าว

โลโก้บนบัตรเข่าวมกิจกรรม

มี เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า

สิทธิด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ - สำาหรับกิจกรรมพิเศษแต่ละ

งาน

การแสดงโลโก้ ในแคมเปญประชาสัมพันธ์ของยูนิต-27

การกล่าวถึงผู้สนับสนุนในวิดีโอประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

การแสดงโลโก้ ในการโฆษณาผ่านสื่อในการเผยแพร่ข่าวของสื่อพันธมิตร – ขนาดเป็นไป

ตามระดับการสนับสนุน

พื้นที่โฆษณาในโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของยูนิต-27

พื้นที่โฆษณาในโบรชัวร์ของยูนิต-27

สิทธิในการเข้าร่วมงานแถลงข่าว

โลโก้บนเอกสารการแถลงข่าวที่แจกให้สื่อ

การแสดงโลโก้บนฉากหลังเวทีที่งานแถลงข่าวต่าง ๆ

สิทธิในการส่งตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวตามความเหมาะสม

มี เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า

แพ็คเกจการสนับสนุน – กิจกรรมพิเศษของยูนิต-

27

ผู้สนับสนุน

หลักและผู้

สนับสนุนนำา

เสนอ

ผู้สนับสนุน

ร่วมอย่างเป็น

ทางการ

ผู้จัดหาสินค้า

และบริการ

อย่างเป็น

ทางการ และ

สื่อพันธมิตร

อย่างเป็น

ทางการ

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ - สำาหรับกิจกรรมพิเศษ

แต่ละงาน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนหน้าเว็บไซต์กิจกรรมพิเศษในหน้าผู้สนับสนุน เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า

การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านสื่อดิจิตอล ซึ่งรวมถึง การ

แสดงข้อความและโลโก้บนเว็บไซต์ของงานกิจกรรม ช่องยูทูบ และเฟสบุ๊คเพจ

สิทธิด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ - สำาหรับกิจกรรมพิเศษ

แต่ละงาน

การจัดบูธและพนักงานเพื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์/จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่จัด

กิจกรรมพิเศษนั้น ๆ

16 ตร.ม. 9 ตร.ม. 5 ตร.ม.

สิทธิในการแจกผลิตภัณฑ์ทดลอง ณ สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ มี มี มี

สิทธิในการบรรจุวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขายใน goodie bag มี มี มี

สิทธิด้านการต้อนรับและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ - สำาหรับ

กิจกรรมพิเศษแต่ละงาน

บัตรผ่านเข้าพื้นที่รับรองวีไอพีและบัตรเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ มี มี มี

สิทธิด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม - สำาหรับกิจกรรมพิเศษแต่ละงาน

สิทธิในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่แสดงโลโก้ยูนิต-27 มี มี มี

ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รายการสิทธิประโยชน์ - กิจกรรมพิเศษ



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน

พัฒนาภาพลักษณ์

เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ยูนิต-27 สามารถช่วยเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมได้ โดย

เฉพาะผู้สนับสนุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ การลดน้ำาหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ฟิตเนส ศิลปะการต่อสู้ และอื่นๆ อีกมากมาย

การประชาสัมพันธ์แบรนด์และการพัฒนาภาพลักษณ์ - ระดับประเทศ ภูมิภาค และ

สากล 

สนับสนุนวงการฝึกครอสฟิต (CrossFit) และการปรับสภาพร่างกายแบบครบวงจร 

(Total Conditioning) ผ่านกิจกรรมที่ยูนิต-27 จัดขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

โดยการช่วยส่งเสริมออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและร่วมพัฒนาแบบอย่างที่ดีในสังคม

ให้กับเยาวชน

การประชาสัมพันธ์ในแบรนด์

โอกาสในการผนวกแบรนด์ของท่านเข้ากับแบรนด์แอมบาสเดอร์และนักกีฬาของ

ยูนิต-27 ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในสถานที่ - ด้านใน

ป้ายโฆษณารอบศูนย์ฝึก 

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเสื้อผ้า - การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนชุดพนักงาน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนอุปกรณ์ใช้งาน

การแสดงโลโก้ในพื้นที่ต้อนรับลูกค้า - สังเกตเห็นได้เมื่อเดินเข้าสู่ตัวอาคาร 

โฆษณาบนหน้าจอทีวีที่ศูนย์ฝึก ฉากหลังสื่อ/พื้นที่แถลงข่าว

การแสดงโลโก้บนบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในสถานที่ - ด้านนอก

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดรถบัสรับ-ส่งลูกค้า/ขบวนสกู๊ตเตอร์/ยานพาหนะติด

แบรนด์ของยูนิต-27 

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านกิจกรรมพิเศษ

ป้ายโลโก้ในและรอบ ๆ กิจกรรมพิเศษนั้น ๆ 

สื่อและการประชาสัมพันธ์

ผู้ชม

ยูนิต-27 สามารถเป็นสื่อกลางอย่างดีที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้า

หมายภาคธุรกิจสุขภาพและความงามกับธุรกิจของท่านได้

การเข้าถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์และนักกีฬา

แบรนด์แอมบาสเดอร์ นักกีฬาอาชีพ และมือสมัครเล่นจากยูนิต-27 สามารถร่วม

รายการสัมภาษณ์ 

เป็นผู้นำาเสนอในแคมเปญโฆษณา และสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายได้

ข่าวและการประชาสัมพันธ์

ข่าวเกี่ยวกับยูนิต-27 เป็นข่าวเด่นที่มีคนนิยมติดตาม

การแถลงข่าว

โอกาสในการจัดงานแถลงข่าว และถ่ายภาพก่อน ระหว่าง และหลังงาน

คลิปสัมภาษณ์

การกล่าวถึงผู้สนับสนุนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ตลอดจนเว็บไซต์ ช่องยูทูบ และ

เฟสบุ๊คเพจของยูนิต-27

14

เมื่อร่วมสนับสนุนยูนิต-27 ผู้สนับสนุนและพันธมิตรจะได้รับโอกาสในประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ไปยังผู้รับชมทั่วประเทศไทย ซึ่งสิทธิประโยชน์จากการร่วมสนับสนุนมีมากมาย ดังต่อไปนี้



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ยูนิต-27 ขอเสนอกิจกรรมการตลาดแบบผสมผสานให้ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง

การโฆษณา

สื่อพันธมิตร

การร่วมเป็นพันธมิตร

เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์

ใบปลิวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

โปสเตอร์ต่าง ๆ 

การแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขายของผู้สนับสนุน ณ สถานที่ของยูนิต-

27 และงานกิจกรรมพิเศษที่ยูนิต-27 จัดทั้งหมด และการแสดงแบนเนอร์ที่ผู้สนับสนุน

จัดเตรียมให้

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสังคมออนไลน์

การมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย

    เว็บไซต์

    https://www.unit-27.com/

  

    อินสตาแกรม - มีผู้ติดตาม 10,000 คน

    https://www.instagram.com/unit27thailand/ 

    ทวิตเตอร์ - มีผู้ติดตาม 6,500 คน

    https://twitter.com/OfficialUnit27/

    เฟสบุ๊คเพจ - มีผู้ติดตาม 26,700 คน

    https://www.facebook.com/officialunit27 

การตลาดเชิงประสบการณ์

การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ฝึกและกิจกรรมพิเศษของยูนิต-27

การต้อนรับและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

ผู้สนับสนุนสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้สนับสนุนเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้า คู่

ค้า และพนักงาน

โดยยูนิต-27 พร้อมที่จะร่วมกับผู้สนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษตามความต้องการได้

สิทธิด้านผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม

โอกาสในการผลิตสินค้าแบรนด์ร่วม เช่น เสื้อยืด ผ้าพันคอ หมวก และเสื้อแจ็คเก็ต

โอกาสการส่งเสริมการขายอื่นๆ 

ยูนิต-27 มีความยินดีที่จะรับฟังและหารือกับผู้สนับสนุนเพิ่มเติม หากผู้สนับสนุนมี

ความประสงค์อื่นใดเป็นพิเศษ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562

15 ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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ผู้บริหารยูนิต-27
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ก่อนหน้านี้คุณร็อบรับใช้กองทัพอังกฤษมายาวนานถึง 16 ปี และออกประจำาการไปทั่วโลก ทั้งใน

บทบาททหารหน่วยคอมมานโด ครูฝึกทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ระเบิด เมื่อสิ้นสุดภารกิจ

กองทัพในปี 2543 คุณร็อบทำางานเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดช่วยเหลือประชาชน (EOD) 

ประจำาการในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น โมซัมบิก บอสเนีย โคโซโว อัฟกานิสถาน และอิรัก จนกระทั่งเมื่อปี 

2553 คุณร็อบจึงก่อตั้งบริษัท ยูบิ๊ก โซลูชั่นส์ จำากัด (www.ubiquesolutions.com) ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติ

ภารกิจสำาคัญๆ ในอิรักและประเทศหลังสงครามประเทศอื่นๆ จากความสำาเร็จในการบริหารงานที่ ยู

บิ๊ก โซลูชั่นส์ ช่วยให้คุณร็อบนำาวิสัยทัศน์ก้าวหน้ามาสานให้ฝันของยูนิต-27 กลายเป็นจริง ภารกิจหลัก

ของคุณร็อบคือการรับผิดชอบในมิติด้านธุรกิจให้กับ ยูนิต-27 นอกจากนี้คุณร็อบยังเป็นนักกีฬาฟิตเนส

อีกด้วย
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คุณเดลจบปริญญาจากอังกฤษ 2 ใบ ปริญญาใบแรกเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาและปรับสมรรถภาพ

ร่างกายและการฝึกสอนการกีฬา ส่วนอีกใบเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการฝึกสอนการ

พัฒนาสมรรถนะการกีฬา คุณเดลเคยเป็นโค้ชนักกีฬาแนวหน้ามาแล้วตั้งแต่ทีมหลักทีมเดียวของ

สโมสรฟุตบอลจังหวัดภูเก็ต ไปจนถึงนักกีฬาศิลปะการต่อสู้อาชีพในการแข่งขันอัลติเมท ไฟต์ติง แชม

เปียนชิพ และนักกีฬากอล์ฟพีจีเอ ทัวร์ คุณเดลย้ายมาที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมคุณพ่อเพื่อก่อตั้งยูนิต-27 

ที่ประเทศไทย เมื่อปี 2556 และจากนั้นคุณเดลก็กลายเป็นบุคคลสำาคัญในการออกแบบคลาสทั้งหมด

ให้กับยูนิต-27 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนวางแผนการพัฒนาโค้ชของยูนิต-27 และออกแบบเมนูของทรู

เปอร์ อีทส์ นอกจากนี้เมื่อช่วงปี 2558 มีช่วงหนึ่งที่คุณเดลย้ายออกจากภูเก็ต ประเทศไทย เพื่อเปิด

กิจการยิมอีกแห่งในมายอร์ก้า ก่อนที่จะขายกิจการดังกล่าวแล้วกลับมายังภูเก็ตอีกครั้ง เพื่อสานต่อ

ยูนิต-27 โดยคุณเดลจะทำาหน้าที่โค้ชเป็นช่วงๆ และจะเน้นไปทางการบริหารและพัฒนาธุรกิจมากกว่า 

เช่น การทำางานร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดรอ์ เปิดตัวโครงการใหม่ๆ เช่นทรูเปอร์ ออน ทัวร์ เป็นต้น
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คุณไรอันย้ายจากเคปทาวน์มาที่ภูเก็ตเมื่อ 10 ปีก่อน และทำางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการ

พักผ่อนในประเทศไทย คุณไรอันมีความสนใจด้านฟิตเนส และปั่นจักรยานเสือภูเขาในระดับสมรรถนะ

สูง ร่วมงานการแข่งขันกีฬาผจญภัยทุกประเภทในยามว่าง ซึ่งกิจกรรมหลักที่คุณไรอันสนใจมาก

ที่สุดคือกีฬาการจับปลาด้วยฉมวก (Spearfishing) ด้วยความรู้อย่างกว้างขวางของคุณไรอันในด้าน

วัฒนธรรมไทย การเล่นฟิตเนส  ประสบการณ์การสอน และด้วยทักษะการจัดการ คุณไรอันจึงเป็น

กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มยูนิต-27 ไปตามเส้นทางฝัน จนกลายเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมฟิตเนส

โลกได้



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

17 ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

แบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำายูนิต-27
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คุณทามาร่าเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิต-27 และตั้งแต่นั้นมาคุณทามาร่าก็

กลายเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา ด้วยประสบการณ์ในฐานะครูฝึกส่วนตัว รองชนะเลิศอันดับ 2 การ

แข่งขันอัลติเมททรูเปอร์ของยูนิต-27 และมุมมองต่อชีวิตที่คุณทามาร่ามีนั้น สามารถสร้างแรงบันดาล

ใจ ความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้รู้จัก กระตุ้นให้ทุกคนพยายามเต็มที่กับชีวิต ล่าสุดคุณทามาร่าเพิ่งได้รับ

รางวัลไอเอฟบีบี โปร การ์ด และจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาในปลายปี 2562 นี้ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน

โชว์หุ่นนางแบบบิกินีกับคู่แข่งระดับชั้นนำาของโลก และหวังว่าคุณทามาร่าจะคว้าตำาแหน่งแชมป์โลก

กลับมา
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คุณเจสันคนนี้เคยวิ่งอัลตร้ามาราธอนมาแล้ว 6 ครั้ง คิดเป็นระยะทางรวมกว่า 650 กิโลเมตร ซึ่ง 4 

ครั้งล่าสุดนั้นพึ่งผ่านไปเมื่อช่วงปลายปี 2561 นี้เอง คุณเจสันวิ่งเพื่อรณรงค์การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

จิตและโรคซึมเศร้า เนื่องจากคุณเจสันนั้นเคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อน คุณเจสันเคยรับใช้กองทัพ

ออสเตรเลีย โดยทำาหน้าที่เป็นหน่วยคอมมานโดให้กับกองกำาลังพิเศษ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจระดับ

นี้จึงทำาให้คุณเจสันนั้นประสบความสำาเร็จด้านการแข่งขันกีฬามาพอสมควร เช่น ล่าสุดในปีนี้ คุณเจ

สันพึ่งครองแชมป์การวิ่งลาอุลตร้า ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งอัลตร้ามาราธอนระยะทาง 222 กิโลเมตร ที่

จัดขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัย นอกจากนี้คุณเจสันยังเตรียมเปิดตัวงานทรูเปอร์ออนทัวร์ของตนเองกับ

ยูนิต-27 ในเดือนเมษายนที่กำาลังจะถึงนี้ ซึ่งคุณเจสันจะเน้นการปรับพื้นฐานร่างกายตามแบบฉบับของ

การฝึกทหาร
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คุณเจมส์ บ็อกเกีย เป็นแชมป์โลกเวคบอร์ดระดับโลกที่มีผู้สนับสนุนมากมายตั้งแต่ Pony ไปจนถึง 

Pod คุณเจมส์เดินทางไปทั่วโลกตามการเชื้อเชิญให้ไปร่วมแข่งขันเวคบอร์ดในพื้นที่สวนต่างๆ นอกจาก

นี้เร็วๆ นี้คุณเจมส์ยังเตรียมการออกทัวร์รอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย คุณเจมส์กล่าวว่า “ชีวิต

ของผมนั้น ผมได้รับโอกาสที่ดีมากมาย เพราะผมตั้งใจและไม่เคยคิดจะยอมแพ้หรือละทิ้งเป้าหมาย

ของผม ผมมุ่งมั่นทำางานหนัก พัฒนาร่างกาย เพื่อให้ตัวเองได้สามารถสานฝันและเดินทางไปลงแข่งใน

สนามแข่งรอบโลก เดินทางไปโชว์ตัว และสร้างสีสันในทุกเส้นทางที่ผมเดินไปตามทางฝันของผม”



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด
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ครูฝึกส่วนตัวที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
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คุณนาตาลีเริ่มเล่นยูโดตอนอายุ 5 ขวบ และกลายเป็นคนที่ฝึกวินัยและธำารงวิธีชีวิตตามแนวคน

รักสุขภาพมาตั้งแต่ยังเด็ก คุณนาตาลีเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมชาตินักแข่งยูโดโอลิมปิกของประเทศ

เบลเยียม จึงมีประสบการณ์การร่วมการแข่งขันทั่วโลกมานานกว่าทศวรรษ ในวัยเรียน คุณนาตาลีไม่

เคยหยุดที่จะพัฒนาและปรับสภาพร่างกายตัวเอง ทั้งผ่านการเล่นยูโด และการควบคุมโภชนาการ แต่

หลังจากที่คุณนาตาลีต้องเข้าผ่าตัดหัวเข่าและไหล่อยู่หลายครั้งคุณนาตาลีจึงต้องหยุดแข่งขันไป ด้วย

ความรู้ที่คุณนาตาลีได้รับจากอาชีพนักแข่งยูโดนั้น คุณนาตาลีจึงฝึกฝนไปเรื่อยจนค้นพบการฝึกแบบค

รอสฟิต จากการฝึกในยามว่างจึงกลายเป็นกิจกรรมที่คุณนาตาลีหลงใหลในที่สุด
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ความหลงใหลในโยคะนั้นได้เปลี่ยนชีวิตและมุมมองทำาให้คุณเพิร์ลสามารถเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุก

วัน จึงทำาให้คุณเพิร์ลรู้สึกว่าอยากบอกต่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับความรู้สึกและสิ่งดีๆ ที่เธอได้รับ โดย

การช่วยนำาพวกเขาเหล่านั้นไปค้นพบความสุขในชีวิต เส้นทางชีวิตสายนี้ของคุณเพิร์ลเริ่มต้นขึ้นเมื่อ

ปี 2554 ขณะที่เธอเข้าร่วมฝึกโยคะร้อนจำานวน 200 ชั่วโมง หลังจากนั้นคุณเพิร์ลจึงได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยว

กับกิจกรรมนี้อย่างจริงจัง
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คุณจิบบี้เดิมมีพื้นเพมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ย้ายไปที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2546 คุณจิบบี้เชื่อ

ว่าการออกกำาลังกายสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ เพราะคุณจิบบี้เคยผ่านจุดดังกล่าวมาก่อนในชีวิต คุณ

จิบบี้มีความภาคภูมิใจกับการช่วยเหลือลูกค้าให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตนต้องการ และคุณจิบบี้ตั้งใจดูแล

ตัวเองทุกวันเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตตามวิถีคนรักสุขภาพ คุณจิบบี้ให้ความสำาคัญกับ

การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการที่ครบถ้วน และการคิดบวก สะสมพลังบวกในชีวิต ด้วย

ประสบการณ์ตรงที่คุณจิบบี้สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอเองได้สำาเร็จ เธอจึงเป็นผู้นำาและโค้ชให้กับกลุ่ม

คลาสต่างๆ หลายคลาส นอกจากนี้คุณจิบบี้ยังได้รับรางวัลเป็นผู้หญิงหุ่นดีที่สุดในประเทศไทยประจำาปี 

2560 และ 2561 จากอันเดอร์ อาร์เมอร์ อีกด้วย
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คุณเอเดรียนเป็นชาวเคาตี เคอร์รี ประเทศไอร์แลนด์ ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นตอนต้น คุณเอเดรียนมีปัญหา

เรื่องน้ำาหนักและองค์ประกอบร่างกาย แต่ด้วยลองผิดลองถูกจนได้วิธีพัฒนาและปรับสภาพร่างกาย 

ตลอดจนแผนโภชนาการที่คิดค้นขึ้นเอง  คุณเอเดรียนจึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนจน

ประสบความสำาเร็จ สุดท้ายคุณเอเดรียนตัดสินใจหยุดทุกอย่าง และเดินทางออกจากประเทศของตน

เพื่อตามหาฝัน โดยฝันของคุณเอเดรียนคือการเป็นครูฝึกกลุ่มฟิตเนสและใช้ชีวิตในวิถีที่ตนชื่นชอบ 

คุณเอเดรียนจึงเป็นทั้งผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้กำาลังใจ และเปี่ยมไปด้วยความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ

สมาชิกยูนิต-27 ทุกคน



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

19 ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ครูฝึกส่วนตัวที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

S
a
R
a
w

u
T
 
o
u
n
in

คุณสราวุฒิ ออนิน หรือคุณโอ หรือมิสเตอร์โอ เป็นสมาชิกคนไทยที่อยู่กับเรามานานที่สุด คุณโอย้าย

มา จังหวัดสกลนคร ภาคอีสาน สู่ภูเก็ตในปี 2551 เพื่อสานฝันของตนในฐานะนักเพาะกาย และเรา

รู้สึกโชคดีมากที่ได้พบกับคุณโอในศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งในท้องที่ คุณโอลงแข่งขันเพาะกายในไทยตลอดทั้ง

ปี และเป็นตัวแทนทีมภูเก็ตคว้ารางวัลอันดับ 5 ในระดับประเทศมาแล้ว จึงทำาให้คุณโอกลายเป็นกูรู

ด้านการพัฒนามวลกล้ามเนื้อคนหนึ่งที่ไม่เป็นสองรองใคร
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คุณนิคเป็นชาวภูเก็ตโดยกำาเนิด เขาเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันเมื่ออายุ 5 ขวบ ครั้นพอถึง 9 ขวบ คุณ

นิคก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันของโรงเรียน เมื่อโตขึ้นคุณนิคก็ยังคงเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง แต่เน้นไป

ทางการยกน้ำาหนัก วิ่งมาราธอน และการชกมวย เมื่อปีที่แล้ว คุณนิคตัดสินใจที่จะทำาตามฝัน ลาออก

จากการเป็นนักไอทีหันมาทำาสิ่งที่ตนรักและรู้สึกว่าท้าทาย คุณนิคมีความถนัดในการเป็นผู้ช่วยโค้ช

ฟิตเนส ด้วยลักษณะภายนอกที่ดูใจเย็น และความสามารถพิเศษที่สามารถผลักดันและควบคุมให้ลูกค้า

สามารถคงความตั้งใจในการฝึกต่อไปได้ ทำาให้คุณนิคกลายเป็นบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษคนหนึ่ง
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คุณเจสันเป็นครูฝึกส่วนตัวที่ยูนิต-27 และเป็นบุคลากรมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใน

ด้านการพัฒนาและปรับสภาพสมรรถนะ คุณเจสันเป็นครูฝึกที่ใจดีและเป็นมิตร มีความตั้งใจที่จะช่วย

ให้ผู้ฝึกบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ คุณเจสันมีพื้นฐานด้านกีฬามาก่อนและมีประสบการณ์การทำางานใน

อุตสาหกรรมฟิตเนสมาหลายประเทศ จึงทำาให้คุณเจสันเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได้รับคำาชมจากผู้ฝึกที่

เคยร่วมงานด้วยมากมาย

b
il

l
y
 
P
u
l
l
e
n

คุณบิลลี่ย้ายมาจากแอฟริกาใต้และเป็นนักกีฬาครอสฟิตชื่อดังระดับโลก และปัจจุบันคุณบิลลี่ได้รับ

การรับรองให้เป็นครูฝึกครอสฟิตระดับ 2 คุณบิลลี่ร่วมแข่งขันกีฬาและเล่นฟิตเนสตั้งแต่เด็กจนอายุ 

21 ปี ก่อนหน้านี้คุณบิลลี่เคยเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกครอสฟิตในกรุงเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ และลง

แข่งการแข่งขันครอสฟิตระดับภูมิภาคถึง 3 ครั้ง นอกจากนี้คุณบิลลี่ยังได้รับรางวัลผู้ชายหุ่นดีที่สุดใน

ประเทศไทยในปี 2561 หลังคว้าชัยชนะการแข่งขันครอสฟิตโอเพ่น คุณบิลลี่ชอบทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่อง

ฟิตเนสและการดูแลสุขภาพ แต่หากต้องเลือกคุณบิลลี่ขอเลือกครอสฟิตเป็นอันดับหนึ่ง



จะสู้หรือจะยอมแพ้
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล
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ครูฝึกส่วนตัวที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
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คุณทะมิกา ทำางานอยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพและการออกกำาลังกายมานานถึง 7 ปี ในฐานะครูฝึกส่วน

ตัว โค้ชด้านโภชนาการ ครูฝึกกลุ่มฟิตเนส และล่าสุดคุณทะมิกาได้ผ่านการรับรองการเป็นครูฝึกครอส

ฟิตระดับ 1 คุณทะมิกามีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการควบคุมโภชนาการเป็นอย่างดีว่ามีส่วน

ช่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมการฝึกที่ถูกต้อง คุณทะมิกาพยายามช่วยเหลือและเป็น

แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่เธอได้มีโอกาสรู้จัก เพราะคุณทะมิกาชอบช่วยเหลือคน เธอ

รู้สึกมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องเส้นทางชีวิตของผู้ฝึกที่ประสบความสำาเร็จด้วยการฝึกของเธอ การได้ช่วย

พวกเขาเหล่านั้นดึงพลังออกมา มองดูพวกเขาเติบโตและก้าวหน้าไปสู่ฝันที่ตั้งใจ ทำาให้คุณทะมิกา

รู้สึกว่าความพยายามและการรอคอยของเธอนั้นคุ้มค่า ในมิติชีวิตส่วนตัวนั้นคุณทะมิกาเริ่มเล่นกีฬา

ยิมนาสติกเมื่อเธออายุได้เพียง 4 ขวบ และเมื่ออายุครบ 15 ปี คุณทะมิกาก็หันมาฝึกมวยไทย คุณ

ทะมิกาฝึกๆ เลิกๆ รวม 8 ปี จนสอบผ่านสายน้ำาตาลที่ WA ในช่วงปลายปี 2559 คุณทะมิการู้สึกหลง

รักการเล่นครอสฟิตจึงหันมาสนับสนุนกีฬาดังกล่าว ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณทะมิกามักเกี่ยวข้องกับเรื่อง

กีฬา สุขภาพ และการออกกำาลังกายอยู่เสมอ เพราะคุณทะมิกาเชื่อว่ายาที่ดีที่สุดในโลกคือการขยับตัว 

การฝึกร่างกาย และการกระตุ้นจิตใจ บุคคลควรหมั่นเพิ่มพูนความรู้ของตนอยู่เสมอด้วยการศึกษา การ

ฝึกคิดเชื่อมโยงความรู้ การนอนหลับ การพักผ่อน การควบคุมโภชนาการ และรู้จักซื่อสัตย์ต่อความ

รู้สึกของตนเอง



ยูนิต 27 คือ ครอบครัวคนรักการเล่นฟิตเนส และสมาชิกทรูเปอร์ยูนิต 27 คือความภาคภูมิใจของเรา
สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับกาย ใจ อารมณ์และสังคม

ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนปัจจุบันและก่อนหน้า รวมถึง

รีบอค ประเทศไทย

รีบอค ประเทศไทยให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกภูเก็ตครอสฟิตและตั้งร้าน

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ศูนย์ฝึกด้วย นอกจากนี้รีบอคยังสนับสนุนชุดเครื่อง

แบบครูฝึกและสนับสนุนรางวัลในงานเดอะภูเก็ตโธรวดาวน์ 2560 อีกด้วย

อันเดอร์ อาร์เมอร์ ประเทศไทย

อันเดอร์ อาร์เมอร์ ประเทศไทย สนับสนุนศูนย์ฝึกภูเก็ตโททอลคอนดิชั่นนิ่ง 

และตั้งร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ศูนย์ฝึกด้วย นอกจากนี้อันเดอร์ อาร์เม

อร์ ยังสนับสนุนชุดเครื่องแบบครูฝึกและสนับสนุนรางวัลในงานดิอัลติเมท

ทรูเปอร์ 2560 อีกด้วย

เกเตอร์ซ์ อายแวร์

เกเตอร์ซ์ อายแวร์ มีร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ศูนย์ฝึกภูเก็ตโททอลคอน

ดิชั่นนิ่ง นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนแว่นตาให้กับทีมครูฝึกและเจ้าหน้าที่

อีกด้วย

ทรูวิชั่นส์ – สื่อพันธมิตร

ทรูวิชั่นส์ สนับสนุนเวลาในการออกอากาศแก่ยูนิต-27 มูลค่า 150,000 

บาท 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ทุกกิจกรรมพิเศษที่ยูนิต-27 จัดขึ้น โดยการ

แพร่ภาพไฮไลท์งานเป็นระยะเวลา 30 นาที ในทุกกิจกรรมพิเศษผ่านช่อง

กีฬาของทรูวิชั่นส์
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ติดต่อ

กลุ่มยูนิต-27

ซอยตาเอียด

9/49 หมู่ 5 

ตำาบลฉลอง 

อำาเภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต 83130 

ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 7636 7380

www.unit-27.com

โรเบิร์ต ฮาล์แลม - ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการ 

(ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล: owner@unit-27.com  

โทรศัพท์ +66 6 5551 2898

เดล ฮาล์แลม - ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการ 

(ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล: dayle@unit-27.com  

โทรศัพท์ +66 6 5490 6530

ไรอัน ไฟเออร์ – ผู้จัดการทั่วไป

(ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล: ryan@unit-27.com  

โทรศัพท์ +66 9 0030 8965

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด

198 ถนนตะนาว  

แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

พอล พูล - กรรมการผู้จัดการ 

(ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล: paul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

อุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ -ผู้ช่วยส่วนตัว

(ติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949


