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Manulife Việt Nam lan tỏa “làn sóng vận động” đến hơn
10.000 người tại MOVE HealthFest (Đà Nẵng)
Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (10, 11/08), làn sóng vận động MOVE HealthFest của
Manulife Việt Nam đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ cùng những người yêu
thích thể thao và đam mê vận động đến tham dự tại thành phố Đà Nẵng.
Nhằm lan tỏa lối sống năng động, tích cực và cổ vũ tinh thần vận động, Manulife Việt Nam đã
tái hiện lại một vận động trường với chuỗi các trò chơi tương tác sôi nổi, đầy tính thử thách.
Hơn 10.000 người là các bạn trẻ, khách du lịch và các vận động viên marathon đến từ khắp cả
nước và quốc tế đã có cơ hội trải nghiệm một sân chơi bổ ích, hòa mình cùng “làn sóng vận
động” và tận hưởng những màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu của MOVE HealthFest 2019
tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp.

Nhiều bạn trẻ thích thú, sôi nổi với những trò chơi tại vận động trường MOVE HealthFest

Khách du lịch tham gia trò chơi “Bước là vui”

Với cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và luôn chú trọng đến lĩnh vực sức
khỏe, lần đầu tiên ứng dụng ManulifeMOVE cũng đã được giới thiệu và ra mắt đông đảo công
chúng tham gia tại sự kiện. ManulifeMOVE được kết nối với các thiết bị theo dõi sức khỏe, giúp
mọi người sống khỏe mạnh hơn và dành cho người dùng những phần thưởng vì đã nỗ lực bảo
vệ sức khỏe của mình.

Manulife chính thức ra mắt ứng dụng MOVE đến đông đảo công chúng

MOVE không chỉ được xây dựng để đếm bước chân như những ứng dụng sức khỏe thông
thường, nó còn là biểu tượng của Manulife trong việc nhanh nhạy nắm bắt xu thế. Không cần
phải là một vận động viên marathon hay một gymmer, chỉ cần bạn yêu thích vận động và muốn
chăm sóc sức khỏe của mình, ManulifeMOVE sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tích cực
cùng niềm vui vận động trong tất cả các hoạt động bình thường hằng ngày.

Vì ngày càng có nhiều người ý thức được việc bảo vệ sức khỏe, đây chính là cách mà Manulife
Việt Nam tiếp tục truyền cảm hứng về phong cách sống năng động, lành mạnh và đồng hành
giúp mọi người có một cuộc sống vẹn toàn cho những quyết định dễ dàng hơn.

