ประกาศความร่ วมมือครั้ งใหม่ในกรุ งเทพ ประเทศไทย
“VICTAM และ VIV ผนึกกำลัง ร่ วมกันผลักดันกำรเติบโตของตลำดปศุสัตว์ ในภูมภิ ำคเอเชีย” ผ่ำนงำน..
VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV
กรุ งเทพ, ประเทศไทย - ครั้ งแรกของอุตสาหกรรมปศุสัตว์กับการร่ วมมือกันของสองผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าระดับนานาชาติ ผูอ้ ยู่
เบื้ องหลังการจัดงาน VIV และ VICTAM ประกาศการร่ วมกันจัดสองงานพร้ อมกัน ซึ่ งวางแผนจัดงาน ณ กรุ งเทพ ประเทศไทย
ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563
การจับมือกันประกาศการเป็ นพันธมิตรจัดงานในครั้งนี้ นับเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จอาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์
เวชภัณฑ์สัตว์ พันธุ์สัตว์ และห้องปฏิ บัติการ ซึ่ งงานก่ อนหน้านี้ VIV Health & Nutrition Asia วางแผนที่ จะจัดงานในช่ วงเดื อ น
มกราคม 2563 และ VICTAM Asia มีกาหนดจัดงานในเดือนมีนาคม 2563 เช่นเดียวกัน
เพื่อสร้างเวทีเจรจาธุรกิจที่ครบสมบูรณ์แบบสาหรับภูมิภาคเอเชีย ทั้งสองผูจ้ ดั งานจึงตัดสิ นใจมาร่ วมจัดงานในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้ชื่อ
งาน VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV ระหว่ ำ งวั น ที่ 24-26 มี น ำคม 2563 ณ ไบเทค
กรุงเทพฯ
“การนาเสนอรู ปแบบการจัดงานแบบคู่ขนาน ซึ่งจัดทั้งสองงานในเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน โดยผูจ้ ดั งานสองรายที่มีชื่อเสี ยงระดับ
โลก เป็ นกลยุทธ์ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ กับผูป้ ระกอบการและผูเ้ ข้าชมงานที่จะได้รับประสบการณ์การชมงานทั้งสองงานภายในครั้ง
เดียว” กล่าวโดย Sebas van den Ende ผูจ้ ดั การทัว่ ไป จาก VICTAM International b.v. “แน่นอนว่าแนวคิดนี้ สร้างความสะดวกสบาย
ในแง่ของผูจ้ ดั งาน จากความคิดเริ่ มแรกที่ท้ งั สองงานมีกาหนดจัดงานที่กรุ งเทพเช่นเดียวกัน แตกต่างกันที่วนั จัดงานซึ่ งห่ างกันเพียง
ไม่กี่เดือน”
“บทสรุ ปของการหารื อในครั้งนี้ นามาสู่ขอ้ ตกลงความร่ วมมือทางการจัดงานระหว่างทั้งสองผูจ้ ดั ซึ่งมีวสิ ยั ทัศน์ที่มุ่งมัน่ และเชื่อมัน่ ว่า
ตลาดปศุสัตว์ของภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง” Heiko M.Stutzinger ผูอ้ านวยการ VIV Worldwide และ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั วีเอ็นยู เอ็กซิ บิชนั่ ส์ เอเชีย แปซิ ฟิค กล่าวเสริ ม “กิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้นในเอเชียได้รับความสนใจและมีความสาคัญมากขึ้น
เรื่ อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมา และพวกเราเชื่ อมัน่ ว่าความร่ วมมือในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นในเดื อนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ
กรุ งเทพ ประเทศไทย จะเป็ นก้าวสาคัญที่จะส่งเสริ มให้ภูมิภาคเอเชียก้าวสู่ผนู ้ าของอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ในระดับโลก”
กำรรวมกันของเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรสัตว์ กบั สำรเติมแต่ ง
Heiko M.Stutzinger กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งสองฝ่ ายได้มีโอกาสแบ่งปั นมุมมองการทางานและความต้องการในการพัฒนาการจัดงาน
แสดงสิ นค้าเพื่อให้บริ การกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และโปรตีนจากสัตว์อย่างเต็มที่ ซึ่งการร่ วมกันจัดงานครั้งนี้
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ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในส่วนของตลาดส่วนผสมอาหารและสารปรุ งแต่งที่กาลังเป็ นภาคธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีอุปทาน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง VIV ตระหนักถึงความสาคัญของธุรกิจนี้ จึงนามาสู่การสร้างงานแสดงสิ นค้าที่มุ่งเน้นทางด้านสุขภาพสัตว์
สาหรับอุตสาหกรรมโปรตีนสัตว์ ซึ่ ง รวมถึงความสาคัญของการใช้เวชภัณฑ์ และสารต่างๆ ในฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนแนวคิดการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไข่ ปลา และนม”
นำเสนองำนแสดงสินค้ ำทีใ่ หญ่ ยงิ่ กว่ ำเดิม
Sebas van den Ende จาก VICTAM International คาดการณ์วา่ การรวมทั้งสองงานเข้าด้วยกันในครั้งนี้ จะสามารถดึงดูดผูเ้ ข้าชมงาน
ได้มากยิ่งขึ้น เปรี ยบเสมือนการสร้างประวัติศาสาตร์ หน้าใหม่ให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยมีท้ งั งานแสดงสิ นค้า การจัดการประชุม
นานาชาติ ในหัวข้อเกี่ยวกับสุ ขภาพและโภชนาการสัตว์ ซึ่ งในขณะเดียวกันก็มีงานแสดงสิ นค้าและงานสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในเวลาเดียวกัน
“มันเป็ นข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์สาหรับทุกฝ่ าย” Sebas van den Ende กล่าว “ภายในพื้นที่จดั งานเดียว ท่านจะพบกันข้อมูลล่าสุดและ
ระบบสาหรับการแปรรู ปอาหารสัตว์และธัญพืช แอพพลิ เคชั่นที่ เชื่ อมโยงกระบวนการผลิ ต การดู แลโภชนาการเพื่อเชื่ อมต่อกับ
สุขภาพของสัตว์อย่างสมบูรณ์”
“VICTAM ก่อตั้งขึ้นขึ้นในประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยดารงสถานะเป็ นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไรเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กบั
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ดังนั้นข้อตกลงความร่ วมมือการจัดงาน VICTAM Asia และ VIV Health & Nutrition Asia จึ งตอบสนอง
นโยบายของเราเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่าคนในอุตสาหกรรมจะมีความสุ ขไปกับมัน เมื่อประมาณ 20 ปี ที่แล้ว ทั้ง VICTAM และ
VIV เคยตัดสิ นใจร่ วมกันจัดสองงานเข้าด้วยกันที่ยโุ รป ในนาทีสุดท้ายเพื่อสูก้ บั วิกฤตการณ์โรคระบาดในสัตว์ ซึ่งในขณะนั้นปฏิกริ ยา
การตอบรับจากคนในอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ออกมาในเชิงลบ ผมคิดว่าเราจะได้เห็นการตอบรับในเชิงบวกเช่นเดียวกัน ในการร่ วมกัน
จัดงานครั้งนี้ ที่ กรุ งเทพ ในปี 2563”
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Heiko M.Stutzinger ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความต่อเนื่ องในการให้ความสาคัญกับโภชนาการและสุขภาพสัตว์ ในปี 2563 ซึ่งได้มี
การปู ทางมาตั้งแต่งาน VIV Asia 2019 และต่อเนื่ องไปยังงาน VIV Asia 2021 เสมื อนการอัพเดทภาพรวมของตลาดนี้ ทุกๆ เดื อน
มีนาคม ซึ่ งจากการกระตุน้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะส่ งผลให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกิดการตื่นตัวอย่างต่อเนื่ องในภาคสุ ขภาพ
และโภชนาการสัตว์อย่างทันทวงที ไม่วา่ จะเป็ นด้านนวัตกรรมและข้อบังคับของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของส่วนผสม การใช้เวชภัณฑ์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะถูกหยิบยกขึ้นเป็ นวาระระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วยการพยายามทดแทนการใช้ยาด้วยสารอาหารทดแทน เป็ น
ต้น
“เราได้ทาการสารวจควมคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา เราพบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ทางานอยูใ่ นภูมิภาคเอเชียต้องการ
ที่จะพบปะกับคนในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็ นประจาทุกปี และสถานที่ที่เหมาะสม คือ กรุ งเทพ ประเทศไทย เราจึงเตรี ยมความพร้อม
เพื่ อ จัด เวที เ จรจาการค้า ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ผูเ้ ชี่ ย วชาญในช่ ว งต้น ปี 2563 ซึ่ ง ขณะนี้ งาน VICTAM Asia and Animal Health &
Nutrition, by VICTAM and VIV พร้อมแล้วที่ จะสร้างประสบการณ์งานแสดงสิ นค้าครั้งยิ่งใหญ่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญในอุตสาหกรรมจะมา
รวมตัว กัน ที่ นี่ พื้ น ที่ ใ นงานจะถูก เติ มเต็มไปด้ว ยผูป้ ระกอบการชั้นน าทั้ง เทคโนโลยีใ หม่ นวัต กรรมที่ น่า สนใจ ครอบคลุมไป
จนกระทัง่ ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรักษาสุ ขภาพของสัตว์ที่เหมาะสาหรับทุกประเภทฟาร์ มและทุกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิ จ ซึ่ งนี่ จะเป็ น
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เหตุผลสาคัญที่ทาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในตลาดทัว่ โลกสนใจที่จะมารวมตัวกันเพื่อชมงานในครั้งนี้ ณ กรุ งเทพ ประเทศไทย เพี่อเก็บเกี่ยว
ความรู ้ใหม่ ตลอดสร้างเครื อข่ายธุรกิจโปรตีนสัตว์ในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก”
VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV จะเดิ นหน้าแผนการตลาดร่ วมกัน และจะเปิ ดให้ลงทะเบียน
ล่วงหน้าเพื่อเข้าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของงาน เร็ วๆ นี้ ในเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะ
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VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV combines the former shows:
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