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Historia UBC Health and Fitness Center – centrum fitness i zdrowia dostępna na
oficjalnej stronie internetowej
Na oficjalnej stronie internetowej UBC Health and Fitness Center – centrum fitness i
zdrowia zamieszczono informację dotyczącą historii powstania firmy. Możemy tam
przeczytać że:
The Universal Body Complex Health and Fitness Center, po raz pierwszy wystąpiło na
ulicach w centrum Gdyni, w Polsce w 2013 roku. Firma została oficjalnie założona dziesięć
lat po efektywnej pracy w dziedzinach sztuki, teatru oraz tańca. Grupa młodych tancerzy, w
latach swojej nastoletniej młodości, postanowiła trenować każdego dnia w centrum Gdyni, ze
względu na wysokie koszty związane z wynajmem profesjonalnego studia tańca. Tancerze
specjalizowali

się w

takich stylach

tańca jak: modern jazz, balet

czy tańce

latynoamerykańskie. Pierwszy raz wystąpili na ul. Świętojańskiej 81, pod nazwą The
Universal Body Complex Teatr Tańca. Następnie, tancerze występowali cyklicznie ze znaną
belgijską choreografką oraz kampanią CIE13/Rosa Mei w czerwcu 2006 roku. W tym samym
czasie, Angelica Pegani była jedną z głównych tancerek oraz artystów, występujących na stałe
z Rosą Mei oraz grupą CIE13, z Nowego Jorku.
Kampania

rozpoczęła

działalność

z

siedmioma

tancerzami

oraz

głównym

choreografem i dyrektorem artystycznym wraz z zaproszonymi choreografami oraz
instruktorami z Europy.
Kolejnym wydarzeniem był występ spektaklu Kyoto, który miał swoją premierę w
2013 roku. Od tego roku, kampania rozpoczęła podróże między krajami, zdobywając
doświadczenie oraz reputację na międzynarodowej scenie w Hiszpanii, Holandii oraz
Wielkiej Brytanii.
Od 2006 roku, posiadamy własną strukturę naszych wartości oraz kultywujemy je,
ciągle rozwijając się, jako the Universal Body Complex Entertainment and Management
Group.
Dodatkowo na samym końcu umieszczono diagram w kolorach firmy prezentując, co
jest dla niej ważne w taki sposób by zaznaczyć, że nic nie jest stawiane na pierwszym planie,
a wszystko jest równe.

UBC Group jest międzynarodową grupą medialną z siedzibą w Gdyni, działającą na
rynku polskim od 2013 roku. Firma posiada ponad stu-osobowy zespół specjalistów z
dziedziny public relations, marketingu, IT (ang. information technology) oraz finansów.
Współpracuje z ponad 50-cioma partnerami biznesowymi, którzy wspierają markę w innych
krajach Europy. Jako korporacja działająca na rynku szwedzkim, duńskim oraz norweskim
specjalizuje się w profesjonalnych usługach medialnych, zrzeszając środowisko medialne w
Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.
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