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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
 [31 มีนาคม 2564 - กรุงเทพฯ]  

 

VIV Asia และ Meat Pro Asia ประกาศวนัจดังานใหม่ 12 – 14 มกราคม 2565 
 

งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติช้ันน าของอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์พร้อมเปิดการจัดงานเตม็รูปแบบในปี 2565  
 

VIV Asia (วิฟ เอเชีย) งานแสดงสินคา้และเจรจาธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว ์ สู่ อาหารเพื่อการบริโภค แห่ง
ภูมิภาคเอเชีย ประกาศวนัจดังานใหม่ระหวา่งวนัท่ี 12-14 มกราคม 2565 โดยบริษทั วเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค และ บริษทั วเีอ็นยู 
ยโุรป ผูจ้ดังาน 
 

Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) งานแสดงสินคา้ชั้นน าส าหรับอุตสาหกรรมกระบวนการการแปรรูปและบรรจุภณัฑส์ าหรับ
ภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมธุรกิจการผลิตไข่ สัตวปี์ก สัตวเ์น้ือแดง อาหารทะเล ผลิตภณัฑน์ม และอาหาร จดัโดย บริษทั Messe 
Frankfurt (HK) Ltd. และ วเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค ตดัสินใจประกาศเล่ือนการจดังานไปจดัพร้อมกนักบังาน VIV Asia  
 

สองงานแสดงสินคา้ชั้นน าส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตวใ์นภูมิภาคเอเชีย จะจดังานภายใตส้ถานท่ีการจดังาน

เดียวกนั ซ่ึงนบัเป็นโอกาสทางธุรกิจพิเศษอยา่งยิง่ โดยงาน VIV Asia และ Meat Pro Asia จะถูกจัดขึน้ระหว่างวนัที ่12-14 
มกราคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ สอดคล้องกับการประกาศจากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาของไทยที่ได้ก าหนดแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว โดยแบ่งช่วงเป็น 4 ระยะเพ่ือการเปิดประเทศต้อนรับการ
เดินทางของชาวต่างชาติเต็มรูปแบบในเดือนมกราคมปี 2565  
 

“วนัท่ีจดังานรวมถึงแผนการจดังานใหม่ของเรา สอดคลอ้งกบัการประกาศมาตรการต่างๆ จากภาครัฐบาลไทยท่ีพร้อมจะเปิด
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกคร้ังในเดือนมกราคม 2565” คุณไฮโก เอ็ม ชุตสซิงเงอร์ ผูอ้  านวยการ วิฟ เวิร์ดไวด์  และ
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ วีเอ็นยู ยุโรป กล่าว “เช่นเดียวกนักบังาน VICTAM and Animal 
Health and Nutrition Asia ซ่ึงทางผูจ้ดังานทั้งสองฝ่ายก าลงัวางแผนกลยุทธ์เพื่อการขบัเคล่ือนไปขา้งหน้าร่วมกนั โดย
รายละเอียดและการปรับแผนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคู่คา้และลูกคา้ทั้งหมดของงานจะถูกแจง้ใหท้ราบเพิ่มเติมในอีกไม่ก่ีสัปดาห์
ขา้งหนา้” คุณไฮโก กล่าวเพิ่มเติม 
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VIV Asia และ Meat Pro Asia ประกาศเล่ือนการจัดงาน  
 

“เหตุผลหลกัส าหรับการตดัสินใจยา้ยวนัจดังานไปสู่ปี 2565 คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะน าเสนอเวทีเจรจาการคา้ระดบันานาชาติ
อย่างแทจ้ริงให้กบัคู่คา้ของเราในกรุงเทพฯ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีจากทัว่โลกนั่นคือเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้เรา
ตดัสินใจรวมการจดังานและผลกัดนัให้ 3 วนัของการจดังานเป็นเวทีเจรจาการคา้ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เราเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่า 

ก าหนดการจดังานคร้ังใหม่น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและง่ายต่อการวางแผนการเยี่ยมชมงาน VIV Asia” คุณเซนยา แอน
โทชิน ผูจ้ดัการโครงการอาวโุส บริษทั วเีอน็ย ูยโุรป กล่าว 
 

“ตอ้งขอขอบคุณความร่วมมือของพนัธมิตรของเรา ท่ีท าใหเ้ราสามารถเลือกช่วงเวลาการจดังานท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ส าหรับ
งาน VIV Asia และ Meat Pro Asia ในปี 2565 ผูป้ระกอบการและผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่านจะสามารถเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้
อยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสูงสุดการจากเล่ือนก าหนดการจดังานในคร้ังน้ี” คุณปนดัดา ก๋งมา้ ผูอ้  านวยการสายงาน
ธุรกิจเกษตร-ปศุสัตวแ์ละฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค กล่าวเพิ่มเติม 
 
งานในรูปแบบออนไลน์ทีจ่ะจัดขึน้ก่อนงานรูปแบบปกติ  
 

ในช่วงก่อนการจดังานแสดงสินคา้เต็มรูปแบบในเดือนมกราคม ทาง VIV Asia และ Meat Pro Asia พร้อมน าเสนอเวที
เจรจาธุรกิจในรูปแบบดิจิทลัใหก้บับรรดาผูป้ระกอบการจากทั้งสองงาน แพลทฟอร์มน้ีจะเป็นสถานท่ีพบปะกนัระหวา่ง ผูซ้ื้อ
จากทัว่เอเชีย กบั ผูข้ายในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงรายละเอียดเพิ่มเติมและการเปิดตวัแพลตฟอร์มน้ีจะมีการประกาศตามมาใน
ภายหลงั 
 

ติดตามทุกข่าวสารความคืบหน้าของงาน ได้ท่ี WWW.VIV.NET และพบกันท่ีงาน VIV Asia และ Meat Pro Asia 
ระหวา่งวนัท่ี 12-14 มกราคม 2565 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
 

----------------------------------------------------- ส้ินสุดข่าวประชาสัมพนัธ์ -------------------------------------------------- 
เกีย่วกบั วฟิ เวร์ิดไวด์  
 

วิฟ เวิร์ดไวด ์เป็นเครือข่ายธุรกิจระดบัมืออาชีพท่ีเช่ือมโยงธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสตัวสู่์อาหารเพ่ือการบริโภค
ท่ีพร้อมน าเสนอโอกาสทางธุรกิจอยา่งไร้ขอบเขตใหก้บัทุกผูเ้ล่นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว ์
วิฟ เวิร์ดไวด์ ได้ถูกพัฒนาเครือข่ายด้วยการอุทิศการท างานอย่างมุ่งมั่นมาตลอด 40 ปีและมีปฏิสัมพันธ์อย่างตลอดเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมจนกลายเป็นเครือข่ายทางธุรกิจชั้นน าในปัจจุบันท่ียงัคงพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้งและมีแนวโน้มการเติบโตมากท่ีสุด
เครือข่ายหน่ึงของโลก รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี WWW.VIV.NET 
  

http://www.viv.net/
http://www.viv.net/
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ส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ  
 

คุณเอเลนา เจเรเมีย   ผูจ้ดังานอาวโุส ฝ่ายส่ือสารและการตลาด วิฟ เวิร์ดไวด ์ อีเมล elena@vnueurope.com  
คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี  ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายส่ือสารและการตลาด   บริษทั วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค  

อีเมล saengtip@vnuasiapacific.com  
 
เกีย่วกบั วเีอน็ยู กรุ๊ป 
 

VNU Group เป็นบริษทัจดันิทรรศการท่ีมีการด าเนินการอยู่ทัว่โลก มีส านกังานอยูท่ี่เมืองอูเทร็กซ (วีเอน็ย ูยโุรป) นครเซ่ียงไฮ ้(วีเอน็ยู 
เอเชีย) และกรุงเทพฯ (วีเอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค) ซ่ึง VNU Group เป็นส่วนหน่ึงของบริษทั Royal Dutch Jaarbeurs และด าเนินธุรกิจการ
จดันิทรรศการระหว่างประเทศและนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยแต่ละส านกังานของวีเอ็นยูฯ จะด าเนินกิจกรรมดา้นการจดังาน
แสดงสินคา้และการประชุมดว้ยความเป็นมืออาชีพในแต่ละตลาดและอุตสาหกรรมเฉพาะดา้นต่าง ๆ โดยมีนิทรรศการดา้นอาหารและ
ปศุสัตวเ์ป็นธุรกิจหลกัของทั้งสามส านกังานแต่ละภูมิภาค นอกจากน้ี VNU Group ยงัมีกิจกรรมหลกัดา้นอ่ืน ๆ อาทิ เทคโนโลยี ไลฟ์
สไตล ์การก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ  
 
เกีย่วกบั บริษทั วเีอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค 
 

วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค หน่ึงในกลุ่มบริษทัเครือ วีเอน็ยฯู ด าเนินกิจการดา้นการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศต่างๆทัว่โลก มีส านกังาน
ใหญ่อยู่ท่ี เมืองอูเทร็คท ์ประเทศเนเธอร์แลนด ์นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน และ กรุงเทพ ประเทศไทย เป็นส่วน
หน่ึงของธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของกลุ่มบริษทั Royal Dutch Jaarbeurs ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
บริษทั Royal Dutch Jaarbeurs  ไดร่้วมทุนกบั บริษทั TCC Assets ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัชั้นแนวหนา้ท่ีมีการเติบโตอย่างกา้วกระโดดใน
ภูมิภาค ท าใหบ้ริษทั วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค ด าเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มีการจดังานแสดงสินคา้และ
กิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งรูปแบบปกติและทางออนไลนม์ากกวา่ 19 งาน โดยมุ่งเนน้อุตสาหกรรมปศุสตัว ์เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
สตัวเ์ล้ียง อาหาร เทคโนโลยีหอ้งปฏิบติัการ, ชีววิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี 5G และ IoT และการจดัการกบัภยัภิบติั สามารถศึกษาขอ้มูล

เพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.vnuasiapacific.com 
 
เกีย่วกบั วเีอน็ยู ยุโรป  
 

วีเอน็ยู ยุโรป เป็นบริษทัลูกของ Royal Dutch Jaarbeurs ท่ีมีส านกังานอยู่ท่ีเมืองอูเทร็กซ ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเนเธอร์แลนด ์เดินทาง
เพียง 30 นาทีจากนครอมัสเตอร์ดมั โดยส านกังาน วีเอน็ยู ยุโรป ตั้งอยู่ท่ีเดียวกบั Jaarbeurs complex มีทีมงานฝ่ายต่างประเทศของ วี
เอ็นยู ยุโรป ท่ีเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจปศุสัตว์ สัตวบาล และการแปรรูปอาหาร สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 

www.vnueurope.com 

mailto:elena@vnueurope.com
mailto:saengtip@vnuasiapacific.com

