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วเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค พร้อมเปิดครึ� งปีหลงัดว้ยหลากหลายงานแสดงสินคา้ทั�งในและต่างประเทศ

� กรกฎาคม ���� – กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หลงัจากผา่นสถานการณ์ความไม่แน่นอนในช่วงตน้ปี 2565 ที�ผา่นมาอนัเป็นผลสืบเนื�องจากการระบาดใหญ่ของโรคที�ทั�วโลกเผชิญ ตลอดจนขอ้จาํกดัทางการเดินทางและกฎระเบียบใน

การเขา้ประเทศที�เขม้งวดในแต่ละประเทศ ซึ�งแนวโนม้ในช่วงครึ� งปีหลงันี�กลบัมาสู่แนวโนม้เชิงบวกมากขึ�นสาํหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินคา้ในประเทศไทย โดยสถานการณ์ปัจจุบนัมี

การเอื�อความสาํรวจใหน้กัเดินทางมากขึ�น ไม่เพียงแค่ปรับลดขอ้บงัคบัการแสดง ผลตรวจ PCR ก่อนเขา้สู่ประเทศเท่านั�น ประเทศไทยจะมีการประกาศใหโ้รคระบาดดงักล่าวเป็น

เพียงโรคทอ้งถิ�น และมีแผนที�จะผอ่นปรนการสวมหนา้กากอนามยัในเร็วๆ นี� อีกดว้ย จากทิศทางที�ชดัเจนของนโยบายรัฐบาลไทยมีส่วนช่วยสนบัสนุนใหอุ้ตสาหกรรมไมซ์กลบัมาอยูใ่น

แผนการท่องเที�ยวของนกัเดินทางทั�วโลกอีกครั� ง

สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) ตอกย ํ�าความสาํคญัของการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ

สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตวัแคมเปญใหม่ “Thailand MICE: Meet the Magic” มุ่งส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเขา้สู่ศนูย์

กลางของการจดังานระดบันานาชาติที�มีความสะดวกสบายอนัดบั 1 ของเวทีเจรจาซื�อขายสาํหรับภมิูภาค ไดเ้ปรียบดว้ยตาํแหน่งทางภมิูศาสตร์ที�สาํคญั ที�สามารถรับประกนัการเชื�อมต่อทาง

ธุรกิจที�ไม่มีใครเทียบและขอ้ไดเ้ปรียบสาํหรับการคา้ระหวา่งประเทศที�แขง็แกร่ง ตลอดจนเครือข่ายทางธุรกิจและการเชื�อมโยงที�กวา้งขวาง อาทิ เมืองหลวงที�เป็นจุดเชื�อมต่อของอาเซียน

และทางแยกของเอเชีย Asia’s Crossroad ช่วยใหป้ระเทศไทย มีสถานะทางธุรกิจและผลกาํไรที�ดียิ�งขึ�น และกา้วสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของโลกไดใ้นที�สุด

นายจิรุตถ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าววา่ “โอกาสใหม่สาํหรับการเติบโตของธุรกิจถือเป็น

รากฐานที�สาํคญัอยา่งหนึ�งสาํหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยที�เราใหค้วามสนใจ อนัเป็นผลจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงกลยทุธ์มากขึ�นตามนโยบายของรัฐบาลไทย เมื�อประเทศ

ไทยและภมิูภาคไดก้ลบัมาเปิดอีกครั� ง ทีเส็บ ตั�งเป้าที�จะใชอุ้ตสาหกรรมไมซ์ในการฟื� นตวัของภาพรวมของธุรกิจระหวา่งประเทศ และเพิ�มโอกาสใหม่ๆ สาํหรับการเติบโตในประเทศไทย

งานแสดงสินคา้นบัเป็นแพลตฟอร์มหลกัของเราในการบรรลุเป้าหมายอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได้ และเนื�องดว้ยโปรไฟลก์ารจดังานที�น่านบัถือและรากฐานที�มั�นคงของผูจ้ดังานอยา่ง วเีอน็ยู

เอเชีย แปซิฟิค จะสามารถนาํการคา้ที�แขง็แกร่งมาสู่เศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั�น แต่ยงัรวมถึงภมิูภาคเช่นกนั เพื�อตอกนํ�าถึงจุดยนืที�แขง็แกร่งของผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ

จดังานแสดงสินคา้ทุกภาคส่วน ทั�งนี� ทีเส็บ กาํลงัขยายบริการเพื�ออาํนวยความสะดวก สนบัสนุนความยั�งยนื จดันิทรรศการในเมืองไมซ์แห่งใหม่ และกระชบัความสมัพนัธ์กบัภาค

อุตสาหกรรม การกา้วกระโดดสาํหรับธุรกิจที�เพิ�มขึ�นในภมิูภาคนี�จะกลายเป็นการคา้หลกัของทิศทางการจดังานแสดงสินคา้ใน ประเทศไทยต่อไป”

งานแสดงสินคา้ที�สาํคญัๆ ทั�งหมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ลบัมาแลว้

“เมื�อไม่กี�เดือนที�ผา่นมา ทางวเีอน็ยฯู ไดจ้ดังานแสดงสินคา้ในรูปแบบปกติเป็นครั� งแรก ซึ�งพิสูจนใ์หเ้ราเห็นอีกครั� งวา่ธุรกิจแบบพบปะตวัต่อตวัในรูปแบบดั�งเดิม ยงัเป็นสิ�งที�ไม่สามารถถกู

แทนที�ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ทั�งผูป้ระกอบการจากบริษทัและตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายต่างๆ รอคอยที�จะเขา้ร่วมงานเพื�อแสดงนวตักรรมของพวกเขา กลบัมาพบปะกนัอีกครั� ง สร้างเครือข่ายทาง

ธุรกิจ และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สิ�งที�น่าสนใจอยา่งยิ�งคือ จาํนวนของผูป้ระกอบการ และ ผูช้มที�ไดเ้ขา้ร่วมงานแสดงของเรา ซึ�งมาจากประเทศและแหล่งที�มาใหม่ ทั�งในเอเชียและ

ต่างภมิูภาคจากทั�วโลก แมว้า่ในบางประเทศยงัคงเผชิญกบัความทา้ทายในขณะนี� เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน กต็าม” กล่าวโดย มร.อิกอร์ เพากา้ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วเีอน็ยู เอเชีย

แปซิฟิค

วเีอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค กา้วเขา้สู่ปีที� 10 ในตลาดการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทย ซึ�งในระหวา่งที�เผชิญกบัความทา้ทายในการจดังานในช่วงปีที�ผา่นมาตลอดสองปี วเีอน็ยฯู มีการ

ปรับกลยทุธ์และรูปแบบการจดังานโดยเนน้ไปทางช่องทางออนไลนแ์ละดิจิทลัมากขึ�น เพื�อรองรับความตอ้งการของตลาดและทาํใหผู้มี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไดน้าํเสนอผา่น

แพลตฟอร์มออนไลนที์�เราสร้างขึ�น และมีการจดังานสมัมนาเพื�อใหผู้ที้�ติดตามไดเ้ขา้ร่วมอยา่งต่อเนื�อง

สาํหรับงานแสดงสินคา้แรกที�วเีอน็ยฯู กลบัมาจดัไปเมื�อเร็วๆ นี� คืองาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI AISA งานแสดงเทคโนโลยดีา้นเครื�องจกัรกลทางการเกษตร และ

ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร สาํหรับพืชสวนพืชไร่ในภมิูภาคเอเชีย โดยจดังานร่วมกนักบัพนัธมิตร DLG สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนั ผลการจดังานในครั� งแรกในรอบสองปีนี�ประสบ

ความสาํเร็จตามที�ผูจ้ดัมุ่งหวงั มีทั�งผูเ้ขา้ร่วมงานจากทั�งในและต่างประเทศเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้และใหค้วามเชื�อมั�นและไวว้างใจการจดังานแสดงสินคา้ของเรา ภายในงานดึงดูดผูเ้ขา้

ร่วมงานไดม้ากถึง 8,326 คนจาก 59 ประเทศทั�วโลก อีกทั�งการประชุมสมัมนากไ็ดรั้บความสนใจอยา่งมากโดยไดรั้บเกียรติจากวทิยากร 218 คนที�แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ใน

การประชุมสมัมนามากกวา่ 98 หวัขอ้ พร้อมกนันั�นมีการเปิดระบบออนไลนเ์พื�อใหผู้เ้ขา้ร่วมงานที�ไม่สะดวกเดินทางมาเยี�ยมชมงานไดเ้ขา้ร่วมดว้ย แบ่งเป็นผูเ้ขา้ชม

งานผา่นระบบออนไลน์ 2,881 คนและผูเ้ขา้ร่วมงานสมัมนาในรูปแบบปกติอีก 4,326 คน ตลอดระยะเวลาของการจดังาน คุณภาพของผูเ้ขา้ร่วมงานยงัสามารถวดัได้ จากกลุ่มผู ้

ซื�อรายสาํคญัและนกัเดินทางเพื�อธุรกิจจากนานาประเทศทั�งในเอเชียและภมิูภาคอื�นๆ

มร. Jaap ten Have ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก บริษทั KUHN S.A.S กล่าววา่ “ฉนัรู้สึกประทบัใจมากกบัการจดังานแสดงสินคา้ในครั� งนี� การจดังานมีความน่าเชื�อถือและรูปแบบการจดั

งานกส็มบูรณ์แบบ ซึ�งสาํหรับเรานบัเป็นโอกาสที�ดีที�เราไดเ้ขา้ร่วมงานนี�  ภาพรวมงานมีความเป็นมืออาชีพและเราจะตั�งตารอคอยที�จะกลบัมาที�นี�อีกครั� งในปี ค.ศ. 2024”
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ปฏิทินงานแสดงสินคา้ในไตรมาสที� 3 และ 4 การเปิดตวังานใหม่และแบรนดที์�คุน้เคยทั�งในประเทศไทย เวยีดนาม และอินโดนีเซีย

ในอีกไม่กี�เดือนขา้งหนา้นี� ท่านจะไดเ้ห็นงานแสดงสินคา้ที�คุน้เคยภายใตแ้บรนดข์องวเีอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค เวยีนกลบัมาจดังานอีกครั� ง เริ�มตน้ที�งานประจาํปีอยา่ง Thailand LAB

INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific ที�จะจดัขึ�นในเดือนกนัยายน ในขณะที�มีงานแสดงสินคา้หลายงานที�ถกูเลื�อนการจดังานในปีก่อนและจะกลบัมาจดัเป็นครั� งแรกใน

เดือนเดียวกนันี� ไดแ้ก่ งาน Health and Nutrition Asia by VIV (ธุรกิจสุขภาพสตัว)์ และงาน BYOND MOBILE (ธุรกิจเทคโนโลยี 5G) ที�จะจดัขึ�นภายในเดือนกนัยายน

ตามมาดว้ยงาน Pet Fair South East Asia (ธุรกิจสตัวเ์ลี�ยง) ที�จะจดัขึ�นใน เดือนตุลาคม นอกจากนั�นวเีอน็ยฯู มีการจดังานในต่างประเทศซึ�งเป็นงานแสดงสินคา้

สาํหรับอุตสาหกรรมปศุสตัวแ์ละสตัวน์ํ� าระดบัทอ้งถิ�น อยา่งงาน ILDEX Vietnam ในเดือนสิงหาคม และปิดทา้ยดว้ยงาน ILDEX Indonesia และ Aquatica

Asia ในเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื�อใหค้รอบคลุมความตอ้งการของตลาดของภมิูภาคอื�นๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

วเีอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค ยงัคงมองหาพนัธมิตรทางการธุรกิจในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งต่อเนื�อง สาํหรับหน่วยงานที�สนใจสามารถติดต่อทีมงานของเรา หรือผูบ้ริหารไดทุ้กเมื�อ

เราและคุณจะสามารถเป็นส่วนหนึ�งในการขยายโอกาสทางธุรกิจที�สมบูรณ์แบบในภมิูภาคนี�ผา่นรูปแบบการจดังานแสดงสินคา้ เมื�อเราร่วมมือกนัทุกอยา่งยอ่มเป็นไปได!้

สาํหรับขอ้มูลเพิ�มเติมและปฏิทินการจดังาน เยี�ยมชมที� www.vnuasiapacific.com/#anchor_calendar

____________________________________________________________________________________________

ติดต่อฝ่ายสื�อสารและประชาสมัพนัธ์
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เกี�ยวกบับริษทั วเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค

วเีอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค เป็นส่วนหนึ�งในกลุ่มบริษทัในเครือ วเีอน็ยู ซึ� งเป็นบริษทัจดังานแสดงสินคา้ระดบัโลกที�มีสาํนกังานอยูใ่นเมืองอเูทรคต์ เซี�ยงไฮ้ และกรุงเทพฯ ภาย

ใตก้ารบริหารธุรกิจโดยเจา้ของสถานที�การจดังานในประเทศเนเธอร์แลนดภ์ายใตบ้ริษทั Royal Dutch Jaarbeurs สาํหรับการมุ่งเนน้ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั�น

เกิดการร่วมทุนกนัระหวา่ง บริษทั Royal Dutch Jaarbeurs และกลุ่มบริษทั TCC Group ซึ� งเป็นกลุ่มบริษทัชั�นนาํในภมิูภาคที�เติบโตอยา่งรวดเร็ว ตั�งอยูที่�ศนูยก์ลาง

ธุรกิจอยา่งกรุงเทพฯ โดยวเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค ครอบคลุมตลาดการจดังานแสดงสินคา้ที�สาํคญัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

วเีอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค ยงัมีการขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง โดยปัจจุบนัมีงานแสดงสินคา้มากถึง 24 งาน ทั�งในรูปแบบ งานออนไลน์ และ การจดังานแสดงสินคา้ในรูปแบบ

ปกติ มีความเชี�ยวชาญและครอบคลุมธุรกิจดา้นเทคโนโลยทีางการเกษตร ธุรกิจการผลิตโปรตีนจากสตัว-์ปศุสตัว์ ธุรกิจสตัวเ์ลี�ยง ธุรกิจอาหารทางเลือก ธุรกิจเทคโนโลยี

หอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ ชีววทิยาศาสตร์ เทคโนโลยไีร้สายความเร็วสูง 5G และการจดังานประชุมนานาชาติ | รายละเอียดเพิ�มเติมที� www.vnuasiapacific.com
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