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Meat Pro Asia กำหนดกำรจัดงำนเป็ นเดือนมีนำคม 2566 พร้ อม VIV Asia
เนื่องด้ วยสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีย่ งั คง
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ดำเนินอยู่ทวั่ ประเทศไทยและอำเซียน ตลอดจนควำมไม่แน่ นอนอย่ ำงต่ อเนื่องเกีย่ วกับข้ อจำกัด

www.messefrankfurt.com.hk

ด้ ำนกำรเดินทำง รวมถึงระยะเวลำในกำรเปิ ดเศรษฐกิจอย่ ำงเต็มรู ปแบบ ผู้จดั งำน Meat Pro Asia
จึงได้ ตดั สินใจกำหนดกำรจัดงำนใหม่ จำกวันเดิมในเดือนมกรำคม 2565ไปเป็ นวันที่ 10 – 8

ปนัดดา ก๋ งม้า
+66 2 1116611 ต่อ 210

2566 มีนำคมโดยกำรเปลีย่ นแปลงกำหนดกำรจัดงำนนีจ้ ะทำให้ Meat Pro Asia ได้ กลับมำตรงกับ

panadda@vnuasiapacific.com
www.vnuasiapacific.com

แผนกำรจัดงำนเดิมซึ่งวำงแผนทีจ่ ะจัดงำนขึน้ ทุก ๆ ปี 2 ในเดือนมีนำคม พร้ อมกับงำน VIV Asia
งำนแสดงสินค้ ำและงำนประชุมสัมมนำระดับโลก สำหรับอุตสำหกรรมปศุสัตว์ และสัตว์ นำ้ ครบ
วงจร ครอบคลุมตั้งแต่อำหำรสัตว์ สู่ อำหำรเพื่อกำรบริโภค ในภูมภิ ำคเอเชีย โดยทั้งสองงำนนีม้ ี
กำหนดจะจัดขึน้ ควบคู่กนั ไปในเดือนมีนำคม 2566ณ อิมแพ็ค ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 กรุงเทพฯ

แม้วา่ จะมีการเร่ งดาเนินการฉี ดวัคซีนให้แก่ประชาชน แต่ก็จาเป็ นต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อจะให้
พร้อมต่อการเปิ ดประเทศและให้ภาคเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
ได้กลับมาปกติอย่างเต็มรู ปแบบ
คุณ Stephan Buurma สมาชิกคณะกรรมการบริ หาร กลุ่มบริ ษทั Messe Frankfurt และกรรมการ
ผูจ้ ดั การของสานักงานใหญ่ประจาภูมิภาคเอเชีย อธิบายว่า“ ตามที่ทางการมีความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่องในการจัดการกับโรคระบาด การเลื่อนการจัดงาน Meat Pro Asia ไปปี 2566 จะทาให้เรา
มีเวลาเพียงพอสาหรับการเตรี ยมงานให้มีความเสถียรภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้
สูงสุด โดยการตัดสิ นใจครั้งนี้จะทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานสามารถวางแผนการจัดการได้อย่างไร้กงั วล
โดยบริ ษทั Messe Frankfurt ร่ วมกับพันธมิตร VNU Asia Pacific ตั้งตารอที่จะได้ตอ้ นรับทุกท่าน
รวมถึงผูป้ ระกอบการด้านบรรจุภณั ฑ์และแปรรู ปเนื้อสัตว์ระดับภูมิภาคสู่งานแสดงในปี 2566
อย่างเต็มรู ปแบบ”
นอกจากข้อกังวลในการปฏิบตั ิหรื อดาเนินงานที่ทาให้ผจู ้ ดั งานเลื่อนการจัดงานออกไปเป็ นปี
2566 อีกหนึ่งเหตุผลคือความมุ่งมัน่ ของผูจ้ ดั งานที่ตอ้ งการนาเสนอเวทีแสดงสิ นค้าและงาน
ประชุม รวมถึงการเจราธุรกิจระดับนานาชาติสาหรับธุรกิจการผลิตโปรตีนจากสัตว์ในเอเชีย โดย
Meat Pro Asia ร่ วมกับ VIV Asia พร้อมเปิ ดโอกาสทางธุรกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิภาพอย่างแท้จริ งในปี 2566 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ กรุ งเทพ ฯ
ความเป็ นสากลเป็ นองค์ประกอบสาคัญของงาน“VIV Asia และงาน Meat Pro Asia ”คุณ Heiko
M Stutzinger กรรมการผูจ้ ดั การ VNU Asia Pacific กล่าว “กาหนดการจัดงานใหม่ในปี จะ 2566
เป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย อาทิ การดึงดูดผูซ้ ้ือจากต่างประเทศและผูม้ ีชื่อเสี ยงในอุตสาหกรรม
โดยเดือนมีนาคมเป็ นช่วงเวลาดั้งเดิมของ VIV Asia และเป็ นช่วงเวลาการจัดหาที่มนั่ คงและ
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เหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรม โดยทั้งสองงานนี้จะมีกาหนดการจัดงานขึ้นในเดือนมีนาคม ใน
ทุก ๆ 2 ปี ซึ่งเรายินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้จดั งาน Meat Pro Asia ในช่วงเวลาที่สาคัญนี้ในปี 2566”
ตั้งแต่วนั นี้“ตลอดจนถึงวันจัดงานใหม่ในเดือนมีนาคม 2566 เราจะเตรี ยมความพร้อมทั้งด้าน
เนื้อหาและกิจกรรมที่เข้มข้นในรู ปแบบของสัมมนาออนไลน์ แพลตฟอร์มดิจิทลั และอื่น ๆ
เพื่อให้ผแู ้ สดงสิ นค้าของเราได้ขยายการเชื่อมต่อทางธุรกิจกับตลาดเอเชียแปซิฟิก โดยเรามุ่งหวัง
ว่าแพลตฟอร์มดิจิทลั เหล่านี้จะนาโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและมอบเนื้อหาเกี่ยวกับปศุสตั ว์ที่เป็ น
ประโยชน์แก่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งในเอเชียและทัว่ โลกไม่มากก็นอ้ ย ”คุณ Heiko
M Stutzinger กล่าวเสริ ม
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ จำกฟำร์ มสู่ โต๊ ะอำหำร
Meat Pro Asia พร้อมมอบทุกโซลูชนั่ ตั้งแต่ตน้ น้ าจนปลายน้ า ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ฟาร์ม การผลิตเนื้อสัตว์ ตลอดจนสู่โต๊ะอาหาร หรื อ Farm to Table ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ฆ่าสัตว์ ห่วงโซ่การประมวลผลเต็มรู ปแบบ บรรจุภณั ฑ์ การติดฉลาก ระบบการขนส่งแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมคุณภาพ สุขอนามัย IoT และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการบาบัดน้ าเสี ย
และอื่น ๆ
Meat Pro Asia จะถูกจัดขึ้นเป็ นครั้งแรกในวันที่ 2566 .ศ.มีนาคม พ 10 - 8ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์
ฮอลล์ 1-3 กรุ งเทพ ฯ ร่ วมกันกับงาน VIV Asia โดยทั้งสองงานจะดึงดูดผูแ้ สดงสิ นค้ากว่า 1, 500
ราย รวมถึงผูผ้ ลิตอุปกรณ์และผูจ้ ดั จาหน่าย ตลอดจนผูเ้ ข้าชมงานมืออาชีพ ผูเ้ ชี่ยวชาญผูท้ ี่
เกี่ยวข้องรวมถึงผูซ้ ้ือประมาณ 50,ราย จากทัว่ โลก 000
งาน Meat Pro Asia จัดโดย Messe Frankfurt (HK) Ltd และ VNU Asia Pacific
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดส่งอีเมลมาที่ meatproasia@china.messefrankfurt.com /
meatproasia@vnuasiapacific.com
****
เกีย่ วกับ บริษทั Messe Frankfurt
กลุ่มบริ ษทั Messe Frankfurt นั้นเป็ นหนึ่งในผูจ้ ดั แสดงงานและงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมด้วยพื้นที่จดั
แสดงงานของตนเอง ซึ่ งมีพนักงานมากกว่า 2,450 ภายใต้ท้ งั 29 บริ ษทั ลูก และได้มียอดขายประจาปี 2020 อยูท่ ี่
มูลค่าราว 257 ล้านยูโร หลังทาสถิติได้ที่ 736 ล้านยูโรในปี ก่อนหน้านั้น กลุ่มบริ ษทั Messe Frankfurt นั้นเป็ นผู ้
จัดงานแสดงสิ นค้าด้านเทคโนโลยีและการผลิตชั้นนาของโลกอย่าง งาน IFFA ที่เป็ นผูน้ าในงานจัดแสดงสิ นค้า
นานาชาติในด้านการแปรรู ป, บรรจุภณ
ั ฑ์, และการจาหน่ายในอุตสาหกรรมเนื้ อสัตว์ IFFA ถูกจัดขึ้นทุก 3 ปี ที่
เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน ซึ่ งงานครั้งต่อไปจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2565 ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ www.iffa.com สาหรับข้อมูลโปรไฟล์งานระดับโลกของ Messe Frankfurt สามารถดูได้ที่
www.food-technologies.messefrankfurt.com สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Messe Frankfurt โปรดเยีย่ มชม
www.messefrankfurt.com
เกีย่ วกับ วีเอ็นยู กรุ๊ ป
VNU Group เป็ นบริ ษทั จัดนิทรรศการที่มีการดาเนินการอยูท่ วั่ โลก มีสานักงานอยูท่ ี่เมืองอูเทร็ คท์ (วีเอ็นยู ยุโรป)
นครเซี่ยงไฮ้ (วีเอ็นยู เอเชีย) และ กรุ งเทพฯ (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค) ซึ่ง VNU Group เป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั
Royal Dutch Jaarbeurs และดาเนิ นธุรกิจการจัดนิทรรศการระหว่างประเทศและนอกประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดย
แต่ละสานักงานของวีเอ็นยูฯ จะดาเนินกิจกรรมด้านการจัดงานแสดงสิ นค้าและการประชุมด้วยความเป็ นมือ
อาชีพในแต่ละตลาดและอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่าง ๆ โดยมีนิทรรศการด้านอาหารและปศุสตั ว์เป็ นธุรกิจหลัก
ของทั้งสามสานักงานแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ VNU Group ยังมีกิจกรรมหลักด้านอื่น ๆ อาทิ เทคโนโลยี ไลฟ์
สไตล์ การก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาเยีย่ มชม
www.vnuasiapacific.com และ www.vnueurope.com
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