ข่ าวประชาสั มพันธ์
[31 มีนาคม 2564 - กรุ งเทพฯ]
VIV Asia และ Meat Pro Asia ประกาศวันจัดงานใหม่ 12 – 14 มกราคม 2565
งานแสดงสิ นค้ าระดับนานาชาติชั้นนาของอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์ พร้ อมเปิ ดการจัดงานเต็มรู ปแบบในปี 2565

VIV Asia (วิฟ เอเชี ย) งานแสดงสิ นค้าและเจรจาธุ รกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ สู่ อาหารเพื่อการบริ โภค แห่ ง
ภูมิภาคเอเชีย ประกาศวันจัดงานใหม่ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 โดยบริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ บริ ษทั วีเอ็นยู
ยุโรป ผูจ้ ดั งาน

Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) งานแสดงสิ นค้าชั้นนาสาหรับอุตสาหกรรมกระบวนการการแปรรู ปและบรรจุภณั ฑ์สาหรับ
ภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมธุ รกิจการผลิตไข่ สัตว์ปีก สัตว์เนื้อแดง อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม และอาหาร จัดโดย บริ ษทั Messe
Frankfurt (HK) Ltd. และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ตัดสิ นใจประกาศเลื่อนการจัดงานไปจัดพร้อมกันกับงาน VIV Asia
สองงานแสดงสิ นค้าชั้นนาสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์ในภูมิภาคเอเชี ย จะจัดงานภายใต้สถานที่การจัดงาน
เดียวกัน ซึ่ งนับเป็ นโอกาสทางธุ รกิจพิเศษอย่างยิง่ โดยงาน VIV Asia และ Meat Pro Asia จะถูกจัดขึน้ ระหว่ างวันที่ 12-14
มกราคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุ งเทพฯ สอดคล้ องกับการประกาศจากกระทรวงการท่ องเที่ยว
และกีฬาของไทยที่ได้ กาหนดแผนการเปิ ดประเทศรับนักท่ องเที่ยว โดยแบ่ งช่ วงเป็ น 4 ระยะเพื่อการเปิ ดประเทศต้ อนรับการ
เดินทางของชาวต่ างชาติเต็มรู ปแบบในเดือนมกราคมปี 2565
“วันที่จดั งานรวมถึงแผนการจัดงานใหม่ของเรา สอดคล้องกับการประกาศมาตรการต่างๆ จากภาครัฐบาลไทยที่พร้อมจะเปิ ด
ให้บริ ก ารอย่า งเต็มรู ป แบบอี ก ครั้ งในเดื อนมกราคม 2565” คุ ณไฮโก เอ็ม ชุ ตสซิ งเงอร์ ผูอ้ านวยการ วิฟ เวิร์ดไวด์ และ
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษ ทั วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิ ค และ วีเอ็นยู ยุโรป กล่ าว “เช่ นเดี ยวกันกับงาน VICTAM and Animal

Health and Nutrition Asia ซึ่ งทางผูจ้ ดั งานทั้งสองฝ่ ายกาลังวางแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่ อนไปข้างหน้าร่ วมกัน โดย
รายละเอียดและการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับคู่คา้ และลูกค้าทั้งหมดของงานจะถูกแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์
ข้างหน้า” คุณไฮโก กล่าวเพิ่มเติม
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VIV Asia และ Meat Pro Asia ประกาศเลื่อนการจัดงาน
“เหตุผลหลักสาหรับการตัดสิ นใจย้ายวันจัดงานไปสู่ ปี 2565 คือ ความมุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอเวทีเจรจาการค้าระดับนานาชาติ
อย่างแท้จริ งให้กบั คู่คา้ ของเราในกรุ งเทพฯ ตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จนี้ จากทัว่ โลกนั่นคื อเงื่ อนไขสาคัญที่ ทาให้ เรา
ตัดสิ นใจรวมการจัดงานและผลักดันให้ 3 วันของการจัดงานเป็ นเวทีเจรจาการค้าที่สมบูรณ์ที่สุด เราเชื่ อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่า
กาหนดการจัดงานครั้งใหม่น้ ี จะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายและง่ายต่อการวางแผนการเยี่ยมชมงาน VIV Asia” คุณเซนยา แอน
โทชิน ผูจ้ ดั การโครงการอาวุโส บริ ษทั วีเอ็นยู ยุโรป กล่าว
“ต้องขอขอบคุณความร่ วมมือของพันธมิตรของเรา ที่ทาให้เราสามารถเลือกช่วงเวลาการจัดงานที่เหมาะสมอย่างยิง่ สาหรับ
งาน VIV Asia และ Meat Pro Asia ในปี 2565 ผูป้ ระกอบการและผูเ้ ข้าร่ วมงานทุกท่านจะสามารถเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า
อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดการจากเลื่อนกาหนดการจัดงานในครั้งนี้ ” คุณปนัดดา ก๋ งม้า ผูอ้ านวยการสายงาน
ธุ รกิจเกษตร-ปศุสัตว์และฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค กล่าวเพิม่ เติม
งานในรู ปแบบออนไลน์ ทจี่ ะจัดขึน้ ก่ อนงานรู ปแบบปกติ
ในช่ วงก่อนการจัดงานแสดงสิ นค้าเต็มรู ปแบบในเดื อนมกราคม ทาง VIV Asia และ Meat Pro Asia พร้อมนาเสนอเวที
เจรจาธุ รกิจในรู ปแบบดิจิทลั ให้กบั บรรดาผูป้ ระกอบการจากทั้งสองงาน แพลทฟอร์ มนี้จะเป็ นสถานที่พบปะกันระหว่าง ผูซ้ ้ื อ
จากทัว่ เอเชี ย กับ ผูข้ ายในรู ปแบบออนไลน์ ซึ่ งรายละเอียดเพิ่มเติมและการเปิ ดตัวแพลตฟอร์ มนี้ จะมีการประกาศตามมาใน
ภายหลัง
ติ ด ตามทุ ก ข่ า วสารความคื บ หน้า ของงาน ได้ที่ WWW.VIV.NET และพบกัน ที่ ง าน VIV Asia และ Meat Pro Asia
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 ณ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย

----------------------------------------------------- สิ้ นสุ ดข่าวประชาสัมพันธ์ -------------------------------------------------เกีย่ วกับ วิฟ เวิร์ดไวด์
วิฟ เวิร์ดไวด์ เป็ นเครื อข่ายธุรกิจระดับมืออาชีพที่เชื่อมโยงธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์สู่อาหารเพื่อการบริ โภค
ที่พร้อมนาเสนอโอกาสทางธุ รกิจอย่างไร้ขอบเขตให้กบั ทุกผูเ้ ล่นและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในห่ วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์
วิ ฟ เวิ ร์ ด ไวด์ ได้ถู ก พัฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ว ยการอุ ทิ ศ การท างานอย่า งมุ่ ง มัน่ มาตลอด 40 ปี และมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ อ ย่ า งตลอดเนื่ อ งกับ
อุตสาหกรรมจนกลายเป็ นเครื อข่ ายทางธุ รกิ จชั้นนาในปั จจุ บ ันที่ ย งั คงพัฒ นาอย่างไม่หยุดยั้งและมี แนวโน้มการเติ บโตมากที่ สุ ด
เครื อข่ายหนึ่งของโลก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW.VIV.NET
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สื่ อมวลชน กรุ ณาติดต่ อ
คุณเอเลนา เจเรเมีย ผูจ้ ดั งานอาวุโส ฝ่ ายสื่ อสารและการตลาด วิฟ เวิร์ดไวด์
คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายสื่ อสารและการตลาด

อีเมล elena@vnueurope.com
บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค
อีเมล saengtip@vnuasiapacific.com

เกีย่ วกับ วีเอ็นยู กรุ๊ ป
VNU Group เป็ นบริ ษทั จัดนิทรรศการที่มีการดาเนิ นการอยู่ทวั่ โลก มีสานักงานอยูท่ ี่เมืองอูเทร็ กซ (วีเอ็นยู ยุโรป) นครเซี่ ยงไฮ้ (วีเอ็นยู
เอเชี ย) และกรุ งเทพฯ (วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิค) ซึ่ ง VNU Group เป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs และดาเนิ นธุ รกิจการ
จัดนิ ทรรศการระหว่างประเทศและนอกประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยแต่ละสานักงานของวีเอ็นยูฯ จะดาเนิ นกิ จกรรมด้านการจัดงาน
แสดงสิ นค้าและการประชุมด้วยความเป็ นมืออาชีพในแต่ละตลาดและอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่าง ๆ โดยมีนิทรรศการด้านอาหารและ
ปศุสัตว์เป็ นธุ รกิจหลักของทั้งสามสานักงานแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ VNU Group ยังมีกิจกรรมหลักด้านอื่น ๆ อาทิ เทคโนโลยี ไลฟ์
สไตล์ การก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
เกีย่ วกับ บริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค หนึ่งในกลุ่มบริ ษทั เครื อ วีเอ็นยูฯ ดาเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสิ นค้าในประเทศต่างๆทัว่ โลก มีสานักงาน
ใหญ่อยู่ที่ เมืองอูเทร็ คท์ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน และ กรุ งเทพ ประเทศไทย เป็ นส่ วน
หนึ่ งของธุ รกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าระดับนานาชาติของกลุ่มบริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs สาหรับภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
บริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs ได้ร่วมทุนกับ บริ ษทั TCC Assets ซึ่ งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ชั้นแนวหน้าที่ มีการเติ บโตอย่างก้าวกระโดดใน
ภูมิภาค ทาให้บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค ดาเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิ ฟิกได้อย่างสมบูรณ์ มีการจัดงานแสดงสิ นค้าและ
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายทั้งรู ปแบบปกติและทางออนไลน์มากกว่า 19 งาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
สัตว์เลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีหอ้ งปฏิบตั ิการ, ชีววิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี 5G และ IoT และการจัดการกับภัยภิบตั ิ สามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vnuasiapacific.com
เกีย่ วกับ วีเอ็นยู ยุโรป
วีเอ็นยู ยุโรป เป็ นบริ ษทั ลูกของ Royal Dutch Jaarbeurs ที่มีสานักงานอยู่ที่เมืองอูเทร็ กซ ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเนเธอร์ แลนด์ เดินทาง
เพียง 30 นาทีจากนครอัมสเตอร์ ดมั โดยสานักงาน วีเอ็นยู ยุโรป ตั้งอยู่ที่เดียวกับ Jaarbeurs complex มีทีมงานฝ่ ายต่างประเทศของ วี
เอ็น ยู ยุ โ รป ที่ เ ชี่ ย วชาญทางด้า นธุ ร กิ จ ปศุ สั ต ว์ สั ต วบาล และการแปรรู ป อาหาร สามารถศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ เ ว็บ ไซต์

www.vnueurope.com
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