
Nu erbjuds möjligheten att bli
exklusiv delägare i LakeView
Wellness.
Vi erbjuder nu ett antal personer att bli delägare i 
LakeView Wellness med flera fördelar.

LakeView Wellness är beläget mellan de två största
hotellen i området, Marriott Hotel och Sheraton Hotel.
LakeView Wellness kommer inte bara bli områdets
största gym men också det mest attraktiva och väl-
skötta, beläget intill en vacker sjö. 

I denna rogivande och vackra miljö kommer vi föru-
tom gym att ha flera taktäckta utomhusaktiviteter
såsom yoga, cross-fit, chalestenic, kampsporter, klät-
tervägg och massage.

LakeView Wellness rymmer också en butik inriktad
mot träning, servering och platser att umgås i en 
avslappnad miljö.



Verksamheten
Möjligheterna med en större anläggning i området
är många, vi kommer att skapa en attraktionskraft
gentemot områdets befolkning där vi vänder oss till
både lokalbefolkningen samt turister. Vi kommer att
anordna träningsresor med möjlighet till kombinerat
boende och träning och erbjuda olika träningsupp-
lägg. Flera intressenter att anordna gruppresor finns
redan idag och vi upplever ett växande intresse för
välmående, både från utlandet som lokalt.

Lokalt kommer vi att jobba mot större bolag med
friskvårdslösningar, paket till hela bolagets personal
som ökar som del i personalvården i Thailand. Pri-
märt till de olika hotell i området som har en stor
personalstyrka. Sekundärt till de större företag som
ligger lite längre bort men inte har bra träningsmöj-
ligheter för sin personal. Med den höjd på lokal och
olika typer av erbjudande vet vi att detta kommer
att vara attraktivt, vilket skapar en stabil och säker
ekonomi på helåret.

Ett delägarskap med många 
fördelar
Som delägare i LakeView Wellness erhåller
du ett VIP medlemskap och kan utnyttja
alla faciliteter med träningsmöjlighet dygnet
runt. Du erhåller även 10% rabatt på alla köp
i butik, servering och på kurser. 

VIP access är knutet till ditt delägarskap
och du kommer alltså att ha VIP access 
så länge du vill behålla ditt delägarskap.
Vill du i framtiden sälja din andel följer 
VIP access med till de nya ägarna. 

Gym och butik

Bouldervägg

Utomhusträning, 
chalestenics, 
kampsport,
cross-fit

Meditation
& yoga

Inomhus: 500 kvm
Utomhus: 350 kvm

Total yta: 4000 kvm



Delägarskap 1 - Investering
För dig som vill satsa i LakeView Wellness som ren
investering och erhålla årlig utdelning på vinst. 

160,000 thb för 0,5% i bolaget (500 aktier)

Steg 1
Besluta vilken typ av delä-
garskap du är intresserad

av och antal. Skicka ett mail
till nedanstående adress. 

Steg 2
Vi skickar ett kontrakt till dig

att fylla i som du sedan skickar
tillbaka samt Bifogar; 

• Undertecknad kopia av pass
• Överföringskvitto 

Steg 3
Vi bekräftar din investering
via mail och kommer att
skicka ett ägarintyg som 

separat brev när merparten
av posterna är sålda.

Delägarskap 2 - VIP
Du erhåller årlig utdeling på vinst samt VIP access
som inkluderar träning dygnet runt samt 10% på
köp och kurser.

210,000 thb för 0,5% i bolaget (500 aktier)

Delägarskap 3 - VIP Familj
Du erhåller årlig utdeling på vinst samt VIP access
som inkluderar träning dygnet runt samt 10% på köp
och kurser. Detta även för dina närmaste (4 personer).

250,000 thb för 0,5% i bolaget (500 aktier)

Hur går jag till väga?

Vi kan erbjuda 3 olika typer av delägarskap
anpassat till olika behov

www.sunshinehouse-thailand.com
e-post: invest@sunshinehouse-rayong.com


