
                   
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
[4 ตุลาคม 2565 | กรุงเทพฯ ประเทศไทย] 

 

เต็มอิม่กบับรรยากาศในงานแสดงสินค้าทีคุ้่นเคยใจกลาง งาน VICTAM Asia (วคิแทม เอเชีย) และ  
Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริช่ัน เอเชีย) และ GRAPAS Asia (กราปาส เอเชีย) 2022 

 

VICTAM Corporation และ VIV worldwide สองผูจ้ดังานไดต้อ้นรับเขา้ผูร่้วมแสดงสินคา้และผูเ้ยีย่มชมงานภายในงาน
แสดงสินคา้ท่ีจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2565 ท่ีผา่นมา ณ อิมแพค็ เมืองทองธานี ส าหรับงาน VICTAM Asia            
(วคิแทม เอเชีย) ท่ีจดัร่วมกบังาน Health & Nutrition Asia (เฮลท ์แอนด ์นิวทริชนั เอเชีย) และ Grapas Asia (กราปาส 
เอเชีย) นบัเป็นงานแสดงสินคา้มากถึงสามงานท่ีถูกจดัข้ึนพร้อมกนัในสถานท่ีเดียวกนั โดยมุ่งเนน้น าเสนอเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ เทคโนโลยสุีขภาพสัตว ์ โภชนาการสัตว ์ และอุตสาหกรรมการแปรรูปธญัพืชและขา้ว 
ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในกระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมปศุสัตวแ์ละการดูแลสุขภาพสัตวอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

“ถือเป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีไดก้ลบัมาในภูมิภาคเอเชียอีกคร้ัง หลงัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ท่ีผา่นมา ภายในงานคร้ังน้ี 
ผูจ้ดัและผูเ้ขา้ร่วมงานไดรั้บรู้ถึงบรรยากาศการเจรจาธุรกิจท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเกิดจากผูแ้สดงสินคา้และผูเ้ยีย่มชมงานท่ีเตม็ไปดว้ย

ความรู้สึกดีใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ในรูปแบบปกติอีกคร้ัง” คุณ Sebas van den Ende ผูจ้ดัการทัว่ไป Victam 
Corporation ไดก้ล่าว “ทางเรายนิดีอยา่งยิง่ท่ีไดต้อ้นรับบริษทัและผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในงานของเรา 
ถึงแมว้า่ผูแ้สดงสินคา้บางรายไม่สามารถเขา้ร่วมไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัของโรคโควทิ 19 ในบางประเทศ แต่ทางผูจ้ดัไดค้  านึงถึง
ขอ้จ ากดัน้ี และไดจ้ดัเตรียมแพลตฟอร์มไฮบริด เพื่อใหผู้แ้สดงสินคา้สามารถเขา้ร่วมไดท้างออนไลน์และไดจ้บัคู่ทางธุรกิจกบั

ผูเ้ขา้ชมงานท่ีสนใจผา่นระบบออนไลน์ใน Hybrid Pavilion” คุณ Sebas ไดก้ล่าวเพิ่มเติม 

“น่ีถือเป็นโอกาสอนัดี ท่ีช่วยเปิดโอกาศใหผู้ค้นในอุตสาหกรรมอาหารสัตวแ์ละสุขภาพสัตว ์ ไดพ้บปะและแลกเปล่ียนความรู้ 
กนัในปี 2565 ผา่นงานแสดงสินคา้น้ี ทางผูจ้ดัไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีตลอดสามวนัท่ีจดังาน โดยมีผูเ้ขา้ชมงานจาก

ประเทศต่างๆ มากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ประเทศไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม บงัคลาเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี 
เมียนมาร์ และสิงคโปร์” คุณ Birgit Horn กรรมการผูจ้ดัการ VIV Worldwide ไดก้ล่าว 

ทั้งผูเ้ขา้ชมงานและส่ือมวลชนจากหลากหลายประเทศต่างแสดงความพึงพอใจกบัเทคโนโลยแีละผลิตภณัฑท่ี์น ามาร่วมจดั
แสดงในคร้ังน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลิตภณัฑท่ี์เพิ่งไดรั้บการเปิดตวัใหม่ บูธจดัแสดงสินคา้ท่ีมีคุณภาพและสวยงาม อีกทั้งยงั



                   
 

 

เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายและการเจรจาทางธุรกิจท่ีดี โดยในงานแสดงสินคา้ในคร้ังน้ี มีผูร่้วมแสดงสินคา้กวา่ 231 
บริษทั จากกวา่ 33 ประเทศทัว่โลก 

ในขณะเดียวกนัผูแ้สดงสินคา้ไดแ้สดงความพึงพอใจกบัต่อผูเ้ขา้ชมงานเป็นอยา่งมาก โดยบริษทัท่ีร่วมแสดงสินคา้ไดก้ล่าวถึง
ความประทบัใจของงาน ท่ีช่วยใหท้างบริษทัไดพ้บกบัผูซ้ื้อท่ีมีคุณภาพแบบตวัต่อตวัอีกคร้ัง ผูแ้สดงสินคา้ยงัใหค้วามเห็นดว้ย
กบัคุณภาพของผูเ้ขา้ชมงานท่ีมีมาตรฐาน ตอบโจทย ์และมาจากกลุ่มประเทศท่ีทางผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจ 

ตลอดสามวนัของงานแสดงสินคา้ VICTAM Asia (วคิแทม เอเชีย) และ Health & Nutrition Asia (เฮลท ์แอนด ์นิวทริชัน่ 
เอเชีย) และ GRAPAS Asia (กราปาส เอเชีย)  ตอ้นรับผูเ้ขา้ชมงานกวา่ 6,121 คนจากกวา่ 64 ประเทศ โดย 90.4 เปอร์เซ็นต ์
ของผูเ้ขา้ชมงานมาจากภูมิภาคเอเชีย และกวา่ 9.6 เปอร์เซ็นต ์ ของผูเ้ขา้ชมงานเป็นผูเ้ขา้ชมจากต่างประเทศ รวมถึง ยโุรป 
ตะวนัออกกลาง แอฟริกา อเมริกา และโอเชียเนีย 

ภายในงานมีการจดัคณะทวัร์พิเศษส าหรับแขกผูมี้เกียรติในอุตสาหกรรมท่ีจะพาบุคคลส าคญัเยีย่มชมบูธผูป้ระกอบการภายใน
งาน และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั พร้อมกบัผูซ้ื้อรายส าคญัจากนานาประเทศ ตวัแทนสถาบนัและหน่วยงานทอ้งถ่ิน
ในช่วงพิธีเปิดงานอยา่งเป็นทางการในวนัแรก ตอ้นรับคณะผูแ้ทนประจ าประเทศเกาหลีเขา้ร่วมในวนัท่ีสอง และทางผูจ้ดังาน
ไดต้อ้นรับคณะผูบ้ริหารจากกลุ่มบริษทั CPF, Betagro, Centaco, Thai Food Group, Thai Vegetable Oil และบริษทัอ่ืนๆ 
อีกมากมาย วนัสุดทา้ยของการจดังาน  

ทางผูจ้ดังาน VICTAM Asia (วคิแทม เอเชีย) และ Health & Nutrition Asia (เฮลท ์แอนด ์นิวทริชัน่ เอเชีย) รู้สึกภาคภูมิใจ
เป็นอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังานประชุมและงานสัมมนาพร้อมกบับรรดาพนัธมิตรจากหลากหลายหน่วยงาน โดยไดรั้บ

ความร่วมมือจากพนัธมิตรในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  สมาคม Asean Food and Feed Insect Association 
(AFFIA), PERENDALE PUBLISHERS LTD., Aquafeed.com, GMP+, GRAPAS Innovation, สมาคมผูผ้ลิต
อาหารสัตวไ์ทย (TFMA), สมาคมวทิยาศาสตร์สัตวปี์กโลก (WPSA) และ อ่ืน ๆ อีกมากมาย ทางผูร่้วมจดังานสัมมนาในคร้ัง
น้ี ระบุวา่ การเขา้ร่วมประชุมและเขา้ร่วมงานสัมมนาดงักล่าว ท าใหไ้ดพ้บกบัผูท่ี้สนใจในตวัผูบ้รรยายและหวัขอ้นั้นๆอยา่ง
แทจ้ริง 

นอกจากน้ี ผูร่้วมแสดงสินคา้หลายบริษทั เช่น Amandus Kahl, Bioproton, Bühler Group, Clextral, DSM, Evonik, 
Grain Technik, JE S Innovative, Kanters, Premiertech และ Proteon ไดร่้วมน าเสนอหวัขอ้สัมมนาทางเทคนิคเชิงลึก 
ตลอดช่วงสามวนัของงานแสดงสินคา้ 



                   
 

 

ในระหวา่งการจดังาน ทาง Victam Corporation และทาง VIV Worldwide ไดป้ระกาศเก่ียวกบัปฏิทินของการจดังานแสดง
สินคา้ ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

โดย The Victam Corporation ไดป้ระกาศวา่จะขยายธุรกิจไปยงัทวปีละตินอเมริกา โดย VICTAM LatAm จะจดัข้ึนใน
ระหวา่งวนัท่ี 3-5 ตุลาคม 2566 ณ Expo Center Norte ในกรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล  งาน VICTAM LatAm ไดจ้ดัข้ึน
พร้อมกบังาน GRAPAS LatAm ซ่ึงเป็นงานส าหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปธญัพืช และงาน GEAPS ซ่ึงเป็นงานแสดง
สินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดและดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมธญัพืช 

และทาง VIV worldwide ไดป้ระกาศถึงงานแสดงสินคา้ท่ีจะเกิดข้ึน ณ กรุงจาการ์ตา ภายใตง้าน ILDEX Indonesia (อิล
เด็กซ์ อินโดนีเซีย) ซ่ึงจดัข้ึนพร้อมกบังาน Aquatica Asia (อะควาติกา เอเชีย) ท่ีจะจดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 9-11 พฤศจิกายน 
2565 ณ Indonesia Convention Exhibition (ICE) กรุงจาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย 

ส าหรับงาน VICTAM Asia และ Health & Nutrition Asia และ GRAPAS Asia จะกลบัมาอีกคร้ังในปี 2024 ในวนัท่ี 
12-14 มีนาคม 2567 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

-----------------------------------------------ส้ินสุดข่าวประชาสัมพนัธ์--------------------------------------- 

ถึงบรรณาธิการ: 
สามารถดาวน์โหลดภาพข่าวของงานไดท่ี้ลิงค ์https://vivhealthandnutrition.nl/news-and-press/media-gallery/  
 
ติดต่อฝ่ายส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 
 
ส าหรับภาษาไทย กรุณาติดต่อ 
 แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี  saengtip@vnuexhibitionsap.com ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารการตลาด วเีอน็ยฯู โทร. 02-1116611  
 วชิญสิ์รี พลวชิยั  wichsiree@expolink.net ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด Expolink Global Network  โทร. 02-640 8013 

 
ส าหรับองักฤษ กรุณาติดต่อ 
▪ คุณ Elena Geremia อีเมล elena@vnueurope.com ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารการตลาดอวุโส VIV worldwide 
▪ คุณ Catelijne de Gooijer อีเมล catelijnedegooijer@victam.com ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารการตลาด วคิแทม 
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