วีเอ็นยูฯ ประกาศเปิ ดตัวแพลตฟอร์ มใหม่ สาหรับธุรกิจค้ าปลีกอาหารทางเลือกเพือ่ สุ ขภาพ
ตั้งเป้าเจาะตลาดใหม่ โดยเน้ นอาหารทีป่ ราศจากการปรุ งแต่ ง(Free From) อาหารฟังก์ชั่น (Functional food) วีแกน
(Vegan) อาหารเกษตรอินทรีย์ และส่ วนผสมอาหารจากธรรมชาติ ในงาน ‘Free From Food Asia 2021’
19 กุมภาพันธ์ 2563 – กรุ งเทพ, ประเทศไทย: กลุ่มอาหาร Free Form หรื อ อาหารที่ ปราศจากสารปรุ งแต่ง ได้รับความนิ ยมมากขึ้น
เรื่ อย ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ผลการวิจยั ของ Mintel ชี้วา่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวเอเชียมีการแพ้สารแลคโตสที่อยูใ่ นอาหารและผลิตภัณฑ์จากนม
เพิ่มมากขึ้น และด้วยจานวนผูบ้ ริ โภคนับล้านที่ใช้บริ การร้านอาหารและบริ การจัดส่งอาหารเป็ นประจา วีแกน (Vagan) จึงกลายมาเป็ น
อีกหนึ่ งทางเลือกที่สาคัญและกาลังเป็ นกระแสที่น่าจับตาอย่างมากในประเทศแถบเอเชียและตะวันออกกลาง อีกทั้ง สถิติล่าสุ ดจาก
Euromonitor ยังระบุวา่ 31% ของผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มที่เลือกรับประทานอาหารที่ปราศจากการปรุ งแต่งวีแกน และอาหารเกษตรอินทรี ย ์
จากผลวิจัยดังกล่าวจึ งนามาสู่ แนวคิ ดการจัดงาน ‘Free From Food Asia’ ซึ่ งเป็ นงานแสดงสิ นค้าและงานประชุ มสัมมนาสาหรับ
อุตสาหกรรมอาหารทางเลือกเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งจะจัดเป็ นประจาทุกปี งานครั้งนี้นบั เป็ นครั้งแรกในเอเชีย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1012 มีนาคม 2564 ณ อิมแพ็ค กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดย EBCEXPO ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ วีเอ็นยู เอเชีย
แปซิ ฟิค จากประเทศไทย ซึ่ งงาน Free From Food Asia 2021 จะถูกจัดขึ้นพร้อมกับงาน วิฟ เอเชีย 2021 ที่ประกาศเลือกอิมแพ็คเป็ น
สถานที่จดั งาน ในปี 2564
‘Free From Food Expo’ นับเป็ นอีกหนึ่ งงานแสดงสิ นค้าที่ ประสบความสาเร็ จอย่างมาก โดยถูกจัดขึ้นในหลากหลายเมืองในยุโรป
นับตั้งแต่ปี 2013 โดยมี การเวียนไปจัดในเมื องต่าง ๆ ทั้ง ไฟรบู ร์ก บรั สเซลส์ บาร์ เซโลนา สตอกโฮล์ม และกาลังจะจัดในกรุ ง
อัมสเตอร์ดมั และบาร์เซโลนาในปี 2020 และ 2021 นี้
มร.Ronald Holman ผูอ้ านวยการการจัดงานแสดงสิ นค้า บริ ษทั EBCEXPO ได้กล่าวว่า “ที่ มาของการใช้ชื่องาน Free From Food มี
แนวคิดมาจากฉลากอาหารที่ระบุขอ้ มูลโภชนาการต่าง ๆ ทั้งอาหารปราศจากส่ วนผสมของนม อาหารปราศจากกลูเตน และอาหาร
ปราศจากสารเติมแต่ง ซึ่งนับเป็ นกระแสที่กาลังมาแรงในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกในปั จจุบนั ”
Ronald ยังกล่าวเสริ มอีกว่า “การใส่ ใจในสุ ขภาพ การป้ องกันรักษาสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยต่อชีวิตของผูค้ นนั้นส่ งผลในการ
เติบโตอย่างรวดเร็ วของตลาดอาหารที่ปราศจากสารปรุ งแต่ง (Free Form) และอาหารเกษตรอินทรี ย ์ ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออก
กลาง ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาให้ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารประเภทนี้ กาลังได้รับความนิยมในกลุ่มผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกต่าง ๆ โดยการสร้าง
เวทีเจรจาการค้าอย่าง Free From Food Asia จะสามารถรวบรวมผูใ้ ห้บริ การอาหารทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ขยายโอกาสพบกลุ่มผูซ้ ้ือหลัก และเป็ นมากกว่างานอาหารทัว่ ไป”

ด้าน มร.Heiko M.Stutzinger กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิค ได้กล่าวว่า “ความคิดริ เริ่ มของงาน Free From Food
Asia มาจาก ความสัมพันธ์อนั ยาวนานและความเชื่อมัน่ ระหว่าง EBCEXPO และ Jaarbeurs ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ของกลุ่มบริ ษทั วีเอ็นยู
ในเนเธอร์แลนด์”
“วีเอ็นยูฯ ได้ดาเนินธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อธุรกิจและงานประชุมสัมมนาทัว่ โลกเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
ในภาคการผลิตอาหารทั้งเกษตรและปศุสัตว์ โดยมีงานหลักอย่าง VIV Asia (วิฟ เอเชีย) ที่ถูกจัดขึ้นที่กรุ งเทพ ประเทศไทย โดยเป็ น
งานที่ สะท้อนความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยเน้นโปรตีนจากสัตว์ต้ งั แต่การคัดเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการแปรรู ป
อาหาร (Feed to Food) สาหรับภูมิภาคเอเชีย และงานใหม่อย่าง Free From Food Asia จะเป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญในการสร้าง
มูลค่าให้กบั ธุรกิจอาหารภาคเกษตรและยังเป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจอาหารและธุรกิจค้าปลีก ซึ่งงานนี้จะเป็ นเวทีเจรจาการค้า
ที่สาคัญของการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่น่าจับตามากที่สุดงานหนึ่งของผูซ้ ้ือทัว่ โลก” Heiko กล่าว
งาน Free From Food Asia จะจัดขึ้นตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ณ อิมแพ็ค ประเทศไทย ภายใน
งานจะมีการเชิญผูซ้ ้ื อรายสาคัญจากทัว่ โลก ตัวแทนจาหน่าย ร้านค้าปลีก โรงแรม โรงพยาบาล และกลุ่มธุรกิจที่ให้บริ การด้านอาหาร
และเครื่ องดื่มทั้งจากภูมิภาคอาเซียนและตะวันออกกลางมารวมกันไว้ในงานเดียว
ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในงานแสดงสินค้าระดับโลกที่จะช่วยเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และสร้าง
โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ผ่านงาน Free From Food Asia กลุ่มผูซ้ ้ือใหม่ ๆ รอท่านอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติม
www.bangkok.freefromfoodexpo.com
เกีย่ วกับบริษัท วีเอ็นยูฯ
วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิก เป็ นหนึ่ ง ในกลุ่มบริ ษทั วีเอ็นยู ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จัดแสดงสิ นค้าระดับโลกที่ มีสานักงานอยู่ในเมื อง อูเทร็ คท์
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน และกรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยบริ ษทั วีเอ็นยู นั้นรวบรวมจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ
เพื่อต่อยอดและผลักดันให้มีการเติบโตขึ้นในภาคธุรกิจต่างๆ ภายใต้บริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs และสาหรับในส่ วนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้น้ นั Jaarbeurs ได้ร่วมทุนกับกลุ่ม TCC ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ชั้นนาในภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
และด้วยสถานที่ อย่างกรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางและเหมาะสาหรับเป็ นเวที การเจรจาธุ รกิ จจึ งทาให้บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชี ยแปซิ ฟิก
สามารถครอบคลุมตลาดเป้ าหมายได้ท้ งั หมดในส่ วนภูมิภาคดังกล่าว บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิก มีการจัดแสดงสิ นค้าหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง และปั จจุบนั มีการจัดแสดงงานทั้งหมด 12 งานด้วยกัน โดยมีเหล่าบริ ษทั ชั้นนา
จากหลากหลายกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเข้า ร่ ว มแสดงสิ น ค้า อาทิ AgriTech, การเลี้ ยงสั ต ว์, สั ต ว์เ ลี้ ยง, อาหาร, วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Royal Jaarbeurs เป็ นหนึ่ งใน 20 ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้า ที่เป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลก โดยมีการใช้พ้ืนที่จดั แสดงงานมากถึง 100,000 ตารางเมตร
ในเมือง อูเทร็ คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริ ษทั จะลงทุน 300 ล้านยูโรเพื่อขยายศูนย์แสดงสิ นค้าเพิ่มเติมเพื่อ
สนับสนุนให้การแสดงสิ นค้า รวมถึงด้านเทคโนโลยีและความยัง่ ยืนให้มีมาตรฐานสูงสุด
กลุ่ม บริ ษทั TCC ประเทศไทย เป็ นหนึ่ งในกลุ่ม บริ ษทั ชั้นนาของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และเป็ นที่ รู้จกั มากที่ สุด ซึ่ งมีพนักงาน
60,000 คนและมีบริ การที่ หลากหลาย รวมถึงการจัดงานแสดงสิ นค้าและการประชุ มชั้นนา ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งไฮไลท์ในบริ การด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ ปั จจุบนั ศูนย์ประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ (QSNCC) ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั สานักงาน TCC ประเทศไทยกาลังถูกสร้างใหม่และมี
กาหนดการจะเปิ ดให้บริ การอีกครั้งในปลายปี 2565
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยีย่ มชม www.vnuasiapacific.com
เกีย่ วกับ Expo Business Communications BV (EBC)
Expo Business Communications BV (EBC) เป็ นบริ ษทั สื่ อมวลชนรู ปแบบ Business-to-Business ตั้งอยูท่ ี่ประเทศเนเธอร์ แลนด์และมี
ประสบการณ์ทางธุ รกิ จด้านการพัฒนาและการจัดงานแสดงทั้งแบบระหว่าง Business-to-Business และ Business-to-Consumer ซึ่ ง
มุ่งเน้นในภาคอุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพในทวีปยุโรปมาอย่างยาวนาน
Expo Business Communications BV (EBC) เป็ นบริ ษ ัท สื่ อ มวลชนที่ ล้ า สมัย และยัง เป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม โครงการ Free Form Functional &
Health Ingredients Expo และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สนใจแสดงสิ นค้า (ยุโรป, อเมริ กา, เกาหลีใต้, จีน) ติดต่อ
Mr. Chris Gottschalk
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