
               
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 

ROYAL DUTCH JAARBEURS|VNU GROUP ตั้ง มร. ไฮโก เอม็ ชตุชซิงเงอร์  
รับต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
 
รับหน้าที่ COO คนใหม่ต่อจาก มร. ปีเตอร์ แวนเดอร์เวียร์ 
1 ตุลาคม 2564 (เมืองอูเทร็คท ์ประเทศเนเธอร์แลนด)์ - มร. ไฮโก เอม็ ชตุชซิงเงอร์ จะรับต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการและกรรมการบริหารของ Royal Dutch Jaarbeurs – ธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ 
 
มร. ชตุชซิงเงอร์ จะรับต าแห่งใหม่ท่ีส านกังานใหญ่ เมืองอูเทร็คท ์ เพื่อด าเนินภารกิจในการผลกัดนัยทุธศาสตร์ขององคก์ร
หลงัวิกฤติการระบาดของโรคโควิด 19 และการยดึมัน่แนวทางของบริษทัต่อนวตักรรมดิจิทลัท่ีย ัง่ยนื ความมัน่คงของ
บุคลากร และการเติบโตทางธุรกิจ  
 
ในฐานะ COO มร. ไฮโก เอม็    ชตุชซิงเงอร์ จะรับผิดชอบในการจดังานนิทรรศการระดบันานาชาติและ กิจกรรมท่ีร่วมมือกบั
พนัธมิตรของ Jaarbeurs   ตลอดจนการบริหารจดัการสถานท่ีจดักิจกรรมและการพฒันาดา้นธุรกิจเชิงกลยทุธ์ โดยเขาจะยงัคง
รับหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริหารของ วีเอน็ย ู เอเชีย แปซิฟิค และหวัหนา้ทีมในการจดังานอุตสาหกรรมปศุสัตวน์านาชาติ
ของ VIV worldwide  ใน 8 ประเทศทัว่โลก 
 
มร. อลัแบร์ต อาร์พ ประธานกรรมการ Jaarbeurs|VNU Group ระบุวา่ “เรายนิดีท่ีไดร่้วมงานกบั มร. ไฮโก ในช่วงเวลาส าคญั
ท่ีธุรกิจของเรามีการเติบโตภายใตย้ทุธศาสตร์และมีศกัยภาพต่อความเปล่ียนแปลงของตลาดท่ีเกิดขึ้น  กวา่ 18 เดือนท่ีผา่นมา 
อุตสาหกรรมดา้นการบริการไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตของโรคระบาดมาอยา่งต่อเน่ือง บดัน้ี ถึงเวลาแลว้ท่ีธุรกิจของเรา
จะตอ้งเดินหนา้ดว้ยนวตักรรมท่ีย ัง่ยนืและการยดึมัน่ในมาตรการความปลอดภยั  ประสบการณ์และศกัยภาพท่ีโดดเด่นของ 
มร. ไฮโก ในการพฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  
ทั้งน้ี มร. ไฮโก มีผลงานท่ีประสบความส าเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา”  
 
มร. ไฮโก เอม็    ชตชุซิงเงอร์ COO ของ Jaarbeurs|VNU Group กล่าววา่ “ผมมีความรู้สึกยนิดีท่ีไดร่้วมงานกบั Jaarbeurs 
ในช่วงเวลาส าคญัท่ีบริษทัจะตอ้งกา้วต่อไปขา้งหนา้ตามแผนท่ีวางไว ้และกา้วเป็นผูน้ าในธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญการจดั
แสดงสินคา้ของยโุรป” 
 
มร. ชตุชซิงเงอร์ จะรับต าแหน่งต่อจาก มร.  ปีเตอร์ แวนเดอร์เวียร์ ผูซ่ึ้งร่วมงานกบั VNU Group มาตั้งแต่ปี 2562 โดย การส่ง
มอบรายละเอียดงานใหแ้ก่ มร. ชตุชซิงเงอร์ จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
 



มร. อาร์พ กล่าวเพิ่มเติมวา่ “เราขอขอบคุณ มร. ปีเตอร์ ส าหรับการท างานร่วมกนัในช่วงสองปีท่ีผา่นมา  รวมทั้งการ
สร้างสรรคผ์ลงานไวม้ากมาย ตลอดจนการเปิดตลาดใหม่ๆให้กบัธุรกิจของเรา” 
 
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร และความคืบหนา้ของ Royal Jaarbeurs  วีเอน็ย ูยโุรป และ วีเอน็ย ูเอเชียแปซิฟิคไดท้าง 
LinkedIn  

 
หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  
ส าหรับประเทศเนเธอร์แลนด:์ 
Frank Tebbe  
Frank.tebbe@jaarbeurs.nl 
+31 6 5331 8525 

 
ส ำหรบัที่อื่นๆ: 
Elena Geremia 
elena@vnueurope.com  
+39 339 655 6193 

 
เกี่ยวกับ มร. ไฮโก เอ็ม    ชตุชซิงเงอร์ 
มร. ไฮโก เอม็ ชตุชซิงเงอร์ ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารอาวุโสในการจดักิจกรรมและงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติมากว่า 20 ปี ก่อนท่ีจะ
ร่วมงานกบั บริษทั Royal Jaarbeurs / VNU Group ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2562 ในฐานะ กรรมการผูจ้ดัการ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้และไดเ้ป็นหวัหนา้ทีม VIV worldwide ในเดือนเมษายนปีเดียวกนั  ก่อนหนา้ท่ี มร. ไฮโก เอม็ ชตุชซิงเงอร์ จะร่วมงานกบั บริษทั 
Royal Jaarbeurs / VNU Group  เขาไดด้ ารงต าแหน่ง รองผูจ้ดัการทัว่ไป ของ Messe Düsseldorf เซ่ียงไฮ ้ และ ต าแหน่ง รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ ของ Messe Düsseldorf จีน  มร. ไฮโก จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ดา้นการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลยั EBS และใน
ปัจจุบนัเขาก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ี  Leipzig Graduate School of Management.  
 
เกี่ยวกับ Royal Jaarbeurs 
Royal Jaarbeurs ก่อตั้งขึ้นในปี 2459 เป็นผูน้ าธุรกิจการจดันิทรรศการและการประชุม มีส านกังานอยูท่ี่เมืองอูเทร็คท ์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด ์โดยมีผูเ้ขา้เยี่ยมชมมากกว่า 2.3 ลา้นในแต่ละปี Royal Jaarbeurs ยงัด าเนินกิจการดา้นการจดังานแจกรางวลัและกิจกรรม
ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และการสร้างเครือข่าย    Royal Jaarbeurs มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมท่ีมีความยัง่ยืน
ดา้นน้ีของยโุรปในปลายทศวรรษน้ี และมีแผนท่ีจะสร้าง venue ใหม่ภายในสามปีขา้งหนา้  
 
เกี่ยวกับ VNU Group  
VNU Group เป็นบริษทัจดันิทรรศการท่ีมีการด าเนินการอยูท่ัว่โลก มีส านกังานอยูท่ี่เมืองอูเทร็คท ์นครเซ่ียงไฮ ้และกรุงเทพ เป็นส่วน
หน่ึงของ Royal Dutch Jaarbeurs ธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ โดย VNU Group แยกออกเป็น 3 บริษทัในแต่ละภูมิภาค 
ไดแ้ก่ วีเอน็ย ู ยโุรป วีเอน็ย ู เอเชีย และ วีเอน็ย ู เอเชีย แปซิฟิค Royal Dutch Jaarbeurs มีกิจการร่วมคา้เชิงกลยทุธ์กบัพนัธมิตรจาก
ประเทศจีน และภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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