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ไทยคลายล็อคดาวน์ ระยะที่ 3 วีเอ็นยูฯ พร้ อมกระตุ้นเศรษฐกิจอาเซียน
2 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2563 – กรุ งเทพฯ : สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่ งผลให้เศรษฐกิจของทุกอุตสาหกรรมทัว่ โลก

ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการล็อคดาวน์ของภาครัฐและมาตรการการป้ องกันการระบาดระหว่างประเทศ ล่าสุดตามประกาศของ
รั ฐบาลเรื่ องมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 คณะรั ฐมนตรี ไทยมีมติขยายเวลาการบังคับใช้พระราชกาหนดการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ นเพิ่มอีก 1 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้มนั่ ใจว่าสถานการณ์การระบาด COVID-19 อยู่
ภายใต้การป้ องกันและควบคุมอย่างรัดกุมเพื่อป้ องกันการระบาดในระลอกที่ สอง อย่างไรก็ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ได้
อนุญาตให้ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์ประชุม หรื อ สถานที่จดั นิทรรศการ กลับมาเปิ ดดาเนินการจัดประชุม การแสดงสิ นค้า หรื อการจัด
นิทรรศการได้ โดยเป็ นกิจกรรมซึ่งจากัดพื้นที่รวมในการจัดงานขนาดพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร นับเป็ นสัญญาณที่ดีสาหรับ
อุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าที่กลับมากระตุน้ เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค ประกาศความพร้อมในการจัดนิ ทรรศการเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรม
สัตว์เลี้ยง เทคโนโลยีการเกษตรและพืชสวน ธุรกิจเทคโนโลยีหอ้ งปฏิบตั ิการและชีววิทยา รวมถึงธุรกิจปศุสตั ว์และอาหาร ตลอดจน
การเตรี ยมความพร้อมสาหรับการจัดเมกะเอ็กซิ บิชนั่ ส์ หรื องานแสดงสิ นค้าขนาดใหญ่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 โดยเชื่อมัน่
ว่า งานแสดงสิ นค้าจะยังคงเป็ นแพลตฟอร์มหลักในการกลับมากระตุน้ เศรษฐกิจในอาเซียนได้อย่างเต็มรู ปแบบ
Mr.Heiko M.Stutzinger

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิค กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการประกาศล็อคดาวน์ใน

ประเทศไทยและทัว่ โลกที่ผา่ นมา แม้วา่ หลายงานแสดงสิ นค้าจาเป็ นต้องเลื่อนวันจัดงานออกไปยังไตรมาสหลังของปี แต่วเี อ็นยูฯ ทั้ง
ในประเทศไทย จี น และเนเธอร์ แลนด์ เองก็ได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการพัฒนาและเตรี ยมความพร้อมในการจัดงานที่ กาลังจะ
เกิดขึ้นในปลายปี นี้อย่างเต็มที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และ 2564 ตลอดจนมีการนาเอาสื่ อดิจิตลั ต่างๆ เข้ามาเป็ นเครื่ องมือ
ในการเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าและผูเ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลงทุนของบรรดาผูป้ ระกอบการ
ให้ได้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง เราเชื่อมัน่ ว่า การผ่อนปรนระยะที่ 3 ของภาครัฐบาลไทย เป็ นสัญญานที่ดีที่การันตีได้ว่า
การจัดงานแสดงสิ นค้าในช่ วงปลายปี ของเราทั้งในประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม จะกลับมาดาเนิ นการจัดงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพอีกครั้ง”
ตารางการจัดงานของปี 2563 ของทางวีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค จะเริ่ มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็ นต้นไป โดยมีกาหนดการจัดงาน Pet
Fair Southeast Asia 2020 (งานแสดงสิ นค้าสาหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง) พร้อมกันกับงาน AGRITECHNICA ASIA และ
Horti ASIA 2020 (งานแสดงปั จจัยการผลิตทางการเกษตรและเครื่ องจักรกลการเกษตร) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ณ ไบเทค กรุ งเทพฯ และในช่วงปลายเดือนมีกาหนดจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ BIO Asia Pacific 2020
(งานแสดงเทคโนโลยีเครื่ องมื อห้องปฏิ บต
ั ิการและชี ววิทยา) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ไบเทค กรุ งเทพฯ และ

ในช่วงปลายปี จะมีกาหนดการจัดงาน ILDEX Vietnam 2020 (งานแสดงสิ นค้าสาหรับอุตสาหกรรมปศุสตั ว์และสัตว์น้ า) ระหว่าง
วันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การแสดงสิ นค้าและการประชุมแห่งเมืองไซง่อน (SECC) กรุ งโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ในส่ วนของตารางการจัดงานของปี 2564 จะมีการจัดงานเมกะเอ็กซิ บิชนั่ ส์ โดยมีกาหนดการจัดงาน VIV Asia 2021 (งานแสดง
สิ นค้าและเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรมปสุ สัตว์ที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ
อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมกับเปิ ดตัวงานใหม่อย่าง Free From Food Asia 2021 (งานแสดงสิ นค้าสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ทางเลือกและอาหารเพื่อสุขภาพ) ซึ่งส่งตรงมาจากยุโรปสู่ตลาดเอเชียเป็ นครั้งแรก
ทุกงานแสดงสิ นค้าของวีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค พร้อมดาเนิ นการภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูป้ ระกอบการ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมงานอย่างรัดกุมตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุขไทย
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินการจัดงานของวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เยีย่ มชมได้ที่ www.vnuasiapacific.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรื อสนใจแสดงงาน โทร. 02-111-6611 อีเมล์ info@vnuasiapacific.com
ฝ่ ายสื่ อสารการตลาด กรุ ณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip@vnuasiapacific.com โทร. 02-1116611 ต่อ 330
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เกีย่ วกับบริษทั วีเอ็นยูฯ
วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิค หนึ่ งในกลุ่มบริ ษทั เครื อ วีเอ็นยูฯ ดาเนิ นกิ จการด้านการจัดงานแสดงสิ นค้าในประเทศต่างๆทัว่ โลก มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่ เมืองอู
เทร็ คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซี่ ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุ งเทพ-ประเทศไทย เป็ นส่ วนหนึ่ งของธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า
ระดับนานาชาติของกลุ่มบริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs สาหรับภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ บริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs ได้ร่วม
ทุนกับ บริ ษทั TCC Assets ซึ่ งเป็ นกลุ่ มบริ ษทั ชั้นแนวหน้าที่ มีการเติ บโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ทาให้บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิค ดาเนิ น
กิจการครอบคลุมตลาดเอเชี ยแปซิ ฟิกได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสิ นค้าสาหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
สัตว์เลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบตั ิการและชีววิทยา
Royal Dutch Jaarbeurs

เป็ นหนึ่ งใน 20 ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าระดับโลก ให้บริ การด้านพื้นที่จดั แสดงสิ นค้าและให้บริ การด้านการจัดงานแสดง

สิ นค้าครอบวงจร บนพื้นที่มากถึง 100,000 ตารางเมตร ใจกลางเมืองอูเทร็ คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในส่วนของทางผูถ้ ือหุ้นไทย บริ ษทั TCC Assets
มีชื่อเสี ยงอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ดาเนิ นกิจการด้านอสังหาริ มทรัพย์และสิ นทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนให้บริ การธุรกิจครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม
ทั้งด้านธุรกิ จอสังหาริ มทรั พย์ ธุ รกิจโรงแรม การให้บริ การด้านวิศวกรรม และการให้บริ การด้านอื่นๆ ภายใต้โครงสร้ างธุ รกิ จนี้ ทาง TCC Assets
ดาเนิ นกิจการและบริ หารศูนย์ประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ ซึ่ งเป็ นพื้นที่จดั งานแสดงสิ นค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 280,000 ตารางเมตร
นับเป็ นศูนย์จดั งานแสดงสิ นค้าและงานประชุมสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่สาคัญแห่ งหนึ่งในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยีย่ มชม www.vnuasiapacific.com

ข้อมูลอ้างอิง จาก https://www.businesseventsthailand.com/en/press-media/news-press-release/detail/1019-tceb-situation-update-

travel-advisory-covid-19-virus-on-31-may-2020-br-one-month-extension-of-emergency-decree-and-third-phase-easing-of-lockdown-measures-green-light-for-convention-and-exhibition-centers/situation

