วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค ประกาศความสาเร็จตลอดปี 2562
พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ในฐานะผู้นาอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมิภาค
กรุงเทพฯ มกราคม 2563

วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิค ตัง้ เป้ าขึ้นเป็ นผู้นาอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้อย่างเต็มตัว หลังประสบ
ความสาเร็จอย่างสูงในการจัดงานแสดงสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องตลอดปี 2562 พร้อมผนึ กกาลังกับผู้ถือหุ้นที่ แข็งแกร่งอย่าง
Royal Jaarbeurs จากเนเธอร์แลนด์และ TCC Group จากประเทศไทย พลิ กโฉมแบรนด์วีเอ็นยูฯ ทัวโลก
่
รวมถึงสานักงาน
ในกรุงเทพฯ ให้ใหญ่และทันสมัยยิ่ งกว่าเดิ ม เพื่อสร้างความเชื่อมันต่
่ อผู้แสดงสิ นค้าจากทัวโลกและรองรั
่
บการเติ บโตของ
ธุรกิ จการจัดแสดงสิ นค้าในตลาดเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
2562 ปี แห่งความสาเร็จอันน่ าจดจา
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ประสบความสาเร็จอย่างสูงในปี 2562 ในการจัดงานแสดงสินค้าสาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ปศุสตั ว์
อาหาร วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ และเทคโนโลยีหอ้ งปฏิบตั กิ าร โดยมุ่งเน้นทีต่ ลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการจัดงานแสดงสินค้า
ทัง้ สิน้ 8 งานตลอดปี 2562 ซึง่ ล้วนมีการเติบโตด้านตัวเลขในทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบความสาเร็จแบบงานต่องาน สร้างปรากฏการณ์
แห่งความสาเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่อกี ครัง้ ในแวดวงการจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย
มร.Albert Arp ผู้บริหารสูงสุด ของ Royal Dutch Jaarbeurs / VNU Group และประธานวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “แม้ว่าปี
2562 จะเป็ นปี แรกของการเปลีย่ นแปลงสาหรับบริษทั ฯ ด้วยการทุ่มงบประมาณการลงทุนมหาศาล แต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปก็พบว่า
มัน ประสบความสาเร็จ อย่า งเกินความคาดหมาย ในแง่ ข องตัว เลข EBIT เช่ น เดีย วกับ ก าไรสุท ธิ เรามีทีม งานที่เ ชี่ยวชาญและ
กระตือรือร้นในการสร้างผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี ต่อๆ ไป
โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะก้าวสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าชัน้ นาในกรุงเทพฯ และ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ตัง้ เป้ าเติ บโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2563
มร. Heiko M. Stutzinger กรรมการผูจ้ ดั การของ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวถึงแนวโน้มทีข่ องบริษทั ฯ สาหรับปี 2563 ว่า “ปี 2563
จะเป็ นปี แห่งการเปลี่ยนผ่านของเรา โดยเราจะลงทุนเพิม่ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สานักงานแห่งใหม่ใน
กรุงเทพฯ รวมถึงลงทุนเพื่อสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถอย่างต่อเนื่อง สิง่ เหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการดาเนินงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อก้าวขึน้ เป็ นผูน้ าในภูมภิ าคของวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เนื่องจากเรามองเห็นว่าในอนาคตอันใกล้ อุตสาหกรรมไมซ์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังมีผถู้ อื หุน้ ที่แข็งแกร่งจากทัง้ ไทยและเนเธอร์แลนด์ทเ่ี ข้ามาช่วย
สนับสนุนเราในการดาเนินงานเพื่อรองรับผูแ้ สดงสินค้าจากต่างประเทศทีต่ อ้ งการเข้ามาบุกเบิกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

งานใหญ่ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในปี 2563 ของเรา ได้แก่ งาน Pet Fair SE Asia งานระดับภูมภิ าคของงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ
สาหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลีย้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ โลก ซึง่ จัดโดย วีเอ็นยู เซีย่ งไฮ้ ด้วยพืน้ ทีจ่ ดั งาน 9,000 ตร.ม. งาน Pet Fair SE Asia จะจัด
แสดงนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลีย้ งซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมทีก่ าลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในเอเชีย นอกจากนี้ยงั มีงาน
VIV Asia ซึ่ง เป็ น งานใหญ่ ท่ีสุด ของเรา โดยวีเ อ็น ยู เอเชีย แปซิฟิ ค ร่ ว มมือ กับ VICTAM จัด งาน VICTAM Animal Health and
Nutrition Asia ส่วนงานใหญ่อ่นื ๆ ที่สาคัญในปี น้ี ได้แก่ งานเป็ นที่รู้จกั ในอุตสาหกรรมเป็ นอย่างดีอย่างงาน ILDEX Vietnam งาน
AGRITECHNICA ASIA และ งาน Horti Asia ซึ่งจัดขึน้ ในรอบ 2 ปี ของปฏิทนิ การจัดงานแสดงสินค้า ร่วมกับพันธมิตรการจัดงาน
ระดับโลกอย่างองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG)
การรวมความเป็ นเลิ ศของอุตสาหกรรมไมซ์ในยุโรปและเอเชีย
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เป็ นความร่วมมือทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งระดับนานาชาติระหว่างสองบริษทั ชัน้ นาระดับโลกด้านการจัดงานแสดง
สินค้า พันธมิตรในยุโรปของเรา ได้แก่ Royal Jaarbeurs Group จากเมืองอูเทร็คท์ ในเนเธอร์แลนด์ ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั งานแสดงสินค้าหนึ่ง
ใน 20 อันดับแรกของโลกเมื่อวัดจากรายได้ Royal Jaarbeurs Group ประสบความสาเร็จในธุรกิจการจัดแสดงสินค้ามาอย่างยาวนาน
กว่า 100 ปี ด้วยประวัติอนั น่ าภาคภูมใิ จและแผนการที่ชดั เจนสาหรับการเติบโตในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้ Jaarbeurs ได้ประกาศถึง
แผนการลงทุนทีม่ มี ลู ค่าสูงถึง 300 ล้านยูโรในโครงการศูนย์จดั แสดงสินค้าและการประชุมแห่งใหม่ทม่ี คี วามทันสมัย ณ เมืองอูเทร็คท์
โดยศูนย์จดั แสดงสินค้าและการประชุมแห่งนี้จะใช้เทคโนโลยีทนั สมัยล่าสุดและมีมาตรฐานความยังยื
่ นสาหรับศตวรรษที่ 21
พันธมิตรในเอเชียของวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ได้แก่ TCC Groupซึง่ มีสานักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดย TCC Groupเป็ นของกลุม่
บริษทั ชัน้ นาและมีช่อื เสียงมากทีส่ ุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจานวนพนักงานกว่า 60,000 คนทัวโลก
่
TCC Groupมี
บริการและโครงการอสังหาริมทรัพย์ทด่ี าเนินการอยู่จานวนมาก หนึ่งในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทก่ี าลังดาเนินการ ได้แก่ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ ซึ่งเป็ นสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าและการประชุมชัน้ นาใจกลางกรุงเทพฯ ปั จจุบนั ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิรกิ ติ กิ ์ าลังก่อสร้างใหม่เป็ นอาคาร 3 ชัน้ ทีม่ คี วามทันสมัย มีพน้ื ทีจ่ ดั แสดงสินค้า 45,000 ตร.ม. และพืน้ ทีจ่ ดั การประชุมอีก 9,100 ตร.
ม. คาดว่าจะเปิ ดให้บริการในปลายปี 2565
นอกจากสานักงานใหญ่แห่งใหม่แล้ว ปี 2563 ยังเป็ นปี แห่งการเปลีย่ นแปลงด้านภาพลักษณ์ของเรา โดยสานักงานวีเอ็นยูฯ ทัวโลกจะ
่
รวมเป็ นหนึ่งภายใต้แบรนด์เดียว นับแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป วีเอ็นยูฯ จะใช้ภาพลักษณ์องค์กรใหม่ซง่ึ จะรวมสานักงานในอูเทร็คท์ เซีย่ ง
ไฮ้ และกรุงเทพฯ ให้มาอยู่ภายใต้อตั ลักษณ์ของแบรนด์เดียวกัน ภาพลักษณ์องค์กรใหม่น้ไี ด้รบั แรงบันดาลใจมาจากสีใหม่ของ Royal
Jaarbeurs Group ซึง่ แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของวีเอ็นยูฯ ในการเชื่อมโยงผูค้ น แบรนด์ และตลาด เข้าด้วยกันเพื่อการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ นอกจากนี้ยงั เป็ นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือทีก่ าลังเติบโตระหว่างภูมภิ าคและระหว่างสานักงานในต่างประเทศของวีเอ็น
ยูฯ เพื่อนาตลาด อุตสาหกรรม และธุรกิจให้มาอยู่ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้
สานักงานใหม่เพื่อรองรับการเติ บโตในอนาคต
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จะย้ายไปสานักงานแห่งใหม่ซง่ึ ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ สานักงานแห่งใหม่ทม่ี ี
ความทัน สมัยมากแห่ง นี้ตัง้ อยู่ในโครงการ PARQ ซึ่ง เป็ น โครงการอสัง หาริมทรัพย์ แห่ง ใหม่ โดย TCC Group ผู้ถือ หุ้น ของเรา

โครงการ PARQ ประกอบไปด้วยร้านค้าและพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า รองรับบริษทั ชัน้ นาจากในประเทศและบริษทั ต่างชาติ สานักงาน
ใหญ่ประจาภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกของวีเอ็นยูฯ แห่งนี้ใช้เวลาเดินจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ เพี
ิ ์ ยง 3 นาทีเท่านัน้
เราเชื่อมันว่
่ าสานักงานใหม่แห่งนี้จะรองรับการเติบใตในอนาคตของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี ทัง้ ยังจะเป็ นฐานทีม่ นของเราในการก้
ั่
าว
ขึน้ เป็ นผูน้ าตลาดอุตสาหกรรมไมซ์แห่งเอเชียแปซิฟิก ในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม กรุณาติ ดต่อ:
คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี ฝ่ ายสือ่ สารการตลาด บริษทั วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นส์
ั ่ เอเชีย แปซิฟิค จากัด
saengtip@vnuexhibitionsap.com |

02-670 0900 | www.vnuexhibitionsap.com
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