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ประกาศความร่วมมือคร้ังใหม่ในกรุงเทพ ประเทศไทย 

“VICTAM และ VIV ผนึกก ำลงั ร่วมกนัผลกัดนักำรเตบิโตของตลำดปศุสัตว์ในภูมภิำคเอเชีย” ผ่ำนงำน.. 

VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV 

 

กรุงเทพ, ประเทศไทย - คร้ังแรกของอุตสาหกรรมปศุสัตวก์ับการร่วมมือกันของสองผูจ้ดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ ผูอ้ยู่

เบ้ืองหลงัการจดังาน VIV และ VICTAM ประกาศการร่วมกันจดัสองงานพร้อมกัน ซ่ึงวางแผนจัดงาน ณ กรุงเทพ ประเทศไทย 

ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 

การจบัมือกนัประกาศการเป็นพนัธมิตรจดังานในคร้ังน้ี นับเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอาหารสัตว ์ เมล็ดพนัธ์ุ 

เวชภณัฑ์สัตว ์พนัธ์ุสัตว ์และห้องปฏิบัติการ ซ่ึงงานก่อนหน้าน้ี VIV Health & Nutrition Asia วางแผนท่ีจะจัดงานในช่วงเดือน

มกราคม 2563 และ VICTAM Asia มีก าหนดจดังานในเดือนมีนาคม 2563 เช่นเดียวกนั  

เพ่ือสร้างเวทีเจรจาธุรกิจท่ีครบสมบูรณ์แบบส าหรับภูมิภาคเอเชีย ทั้งสองผูจ้ดังานจึงตดัสินใจมาร่วมจดังานในพ้ืนท่ีเดียวกนั ภายใตช่ื้อ

งาน VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV ระหว่ำงวันที่  24-26 มีนำคม 2563  ณ ไบเทค 

กรุงเทพฯ  

“การน าเสนอรูปแบบการจดังานแบบคู่ขนาน ซ่ึงจดัทั้งสองงานในเวลาเดียวกนั สถานท่ีเดียวกนั โดยผูจ้ดังานสองรายท่ีมีช่ือเสียงระดบั

โลก เป็นกลยทุธ์ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูป้ระกอบการและผูเ้ขา้ชมงานท่ีจะไดรั้บประสบการณ์การชมงานทั้งสองงานภายในคร้ัง

เดียว” กล่าวโดย Sebas van den Ende ผูจ้ดัการทัว่ไป จาก VICTAM International b.v. “แน่นอนวา่แนวคิดน้ีสร้างความสะดวกสบาย

ในแง่ของผูจ้ดังาน จากความคิดเร่ิมแรกท่ีทั้งสองงานมีก าหนดจดังานท่ีกรุงเทพเช่นเดียวกนั แตกต่างกนัท่ีวนัจดังานซ่ึงห่างกนัเพียง

ไม่ก่ีเดือน” 

“บทสรุปของการหารือในคร้ังน้ี น ามาสู่ขอ้ตกลงความร่วมมือทางการจดังานระหวา่งทั้งสองผูจ้ดั ซ่ึงมีวสิยัทศัน์ท่ีมุ่งมัน่และเช่ือมัน่วา่

ตลาดปศุสัตวข์องภูมิภาคเอเชียยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง” Heiko M.Stutzinger ผูอ้  านวยการ VIV Worldwide และ กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั วีเอ็นย ูเอ็กซิบิชัน่ส์ เอเชีย แปซิฟิค กล่าวเสริม “กิจกรรมต่างๆ ท่ีเราจดัข้ึนในเอเชียไดรั้บความสนใจและมีความส าคญัมากข้ึน

เร่ือยๆ ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา และพวกเราเช่ือมัน่ว่าความร่วมมือในการจดังานคร้ังน้ี ซ่ึงจะเกิดข้ึนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ 

กรุงเทพ ประเทศไทย จะเป็นกา้วส าคญัท่ีจะส่งเสริมใหภู้มิภาคเอเชียกา้วสู่ผูน้ าของอุตสาหกรรมปศุสตัวใ์นระดบัโลก” 

กำรรวมกนัของเทคโนโลยกีำรผลติอำหำรสัตว์กบัสำรเตมิแต่ง 

Heiko M.Stutzinger  กล่าวเพ่ิมเติมวา่ “ทั้งสองฝ่ายไดมี้โอกาสแบ่งปันมุมมองการท างานและความตอ้งการในการพฒันาการจดังาน

แสดงสินคา้เพ่ือใหบ้ริการกบัอุตสาหกรรมอาหารสตัวแ์ละโปรตีนจากสตัวอ์ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงการร่วมกนัจดังานคร้ังน้ี 
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ก่อใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจในส่วนของตลาดส่วนผสมอาหารและสารปรุงแต่งท่ีก าลงัเป็นภาคธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีอุปทาน

มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ทาง VIV ตระหนกัถึงความส าคญัของธุรกิจน้ี จึงน ามาสู่การสร้างงานแสดงสินคา้ท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นสุขภาพสัตว์

ส าหรับอุตสาหกรรมโปรตีนสัตว ์ซ่ึงรวมถึงความส าคญัของการใชเ้วชภณัฑ์ และสารต่างๆ ในฟาร์มเล้ียงสัตว ์ตลอดจนแนวคิดการ

พฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์ไข่ ปลา และนม” 

น ำเสนองำนแสดงสินค้ำทีใ่หญ่ยิง่กว่ำเดมิ 

Sebas van den Ende จาก VICTAM International คาดการณ์วา่ การรวมทั้งสองงานเขา้ดว้ยกนัในคร้ังน้ี จะสามารถดึงดูดผูเ้ขา้ชมงาน

ไดม้ากยิ่งข้ึน เปรียบเสมือนการสร้างประวติัศาสาตร์หนา้ใหม่ให้อุตสาหกรรมปศุสัตว ์โดยมีทั้งงานแสดงสินคา้ การจดัการประชุม

นานาชาติ ในหัวขอ้เก่ียวกบัสุขภาพและโภชนาการสัตว ์ซ่ึงในขณะเดียวกนัก็มีงานแสดงสินคา้และงานสัมมนาในหัวขอ้เทคโนโลยี 

กระบวนการผลิตอาหารสตัวใ์นเวลาเดียวกนั 

“มนัเป็นขอ้ตกลงท่ีเอ้ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่าย” Sebas van den Ende กล่าว “ภายในพ้ืนท่ีจดังานเดียว ท่านจะพบกนัขอ้มูลล่าสุดและ

ระบบส าหรับการแปรรูปอาหารสัตวแ์ละธัญพืช แอพพลิเคชั่นท่ีเช่ือมโยงกระบวนการผลิต การดูแลโภชนาการเพ่ือเช่ือมต่อกบั

สุขภาพของสตัวอ์ยา่งสมบูรณ์” 

“VICTAM ก่อตั้งข้ึนข้ึนในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยด ารงสถานะเป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลก าไรเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ใหก้บั

อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ดงันั้นขอ้ตกลงความร่วมมือการจดังาน VICTAM Asia และ VIV Health & Nutrition Asia จึงตอบสนอง

นโยบายของเราเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเราเช่ือวา่คนในอุตสาหกรรมจะมีความสุขไปกบัมนั เม่ือประมาณ 20 ปีท่ีแลว้ ทั้ง VICTAM และ 

VIV เคยตดัสินใจร่วมกนัจดัสองงานเขา้ดว้ยกนัท่ียโุรป ในนาทีสุดทา้ยเพ่ือสูก้บัวกิฤตการณ์โรคระบาดในสตัว ์ซ่ึงในขณะนั้นปฏิกริยา

การตอบรับจากคนในอุตสาหกรรมก็ไม่ไดอ้อกมาในเชิงลบ ผมคิดวา่เราจะไดเ้ห็นการตอบรับในเชิงบวกเช่นเดียวกนั ในการร่วมกนั

จดังานคร้ังน้ี ท่ี กรุงเทพ ในปี 2563” 

คื น สู่ เ ห ย้ ำ ป ร ะ จ ำ ปี 

Heiko M.Stutzinger ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของความต่อเน่ืองในการใหค้วามส าคญักบัโภชนาการและสุขภาพสตัว ์ในปี 2563 ซ่ึงไดมี้

การปูทางมาตั้งแต่งาน VIV Asia 2019 และต่อเน่ืองไปยงังาน VIV Asia 2021 เสมือนการอพัเดทภาพรวมของตลาดน้ีทุกๆ เดือน

มีนาคม ซ่ึงจากการกระตุน้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมจะส่งผลใหผู้เ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเกิดการต่ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองในภาคสุขภาพ

และโภชนาการสตัวอ์ยา่งทนัทวงที ไม่วา่จะเป็นดา้นนวตักรรมและขอ้บงัคบัของผลิตภณัฑ ์ผลกระทบของส่วนผสม การใชเ้วชภณัฑ์

อยา่งมีประสิทธิภาพ จะถูกหยบิยกข้ึนเป็นวาระระดบัโลกอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการพยายามทดแทนการใชย้าดว้ยสารอาหารทดแทน เป็น

ตน้ 

“เราไดท้ าการส ารวจควมคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมา เราพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท างานอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตอ้งการ

ท่ีจะพบปะกบัคนในอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นประจ าทุกปี และสถานท่ีท่ีเหมาะสม คือ กรุงเทพ ประเทศไทย เราจึงเตรียมความพร้อม

เพ่ือจัดเวทีเจรจาการค้าท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้ ช่ียวชาญในช่วงต้นปี 2563 ซ่ึงขณะน้ี งาน VICTAM Asia and Animal Health & 

Nutrition, by VICTAM and VIV พร้อมแลว้ท่ีจะสร้างประสบการณ์งานแสดงสินคา้คร้ังยิ่งใหญ่ ผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมจะมา

รวมตัวกันท่ีน่ี พ้ืนท่ีในงานจะถูกเติมเต็มไปด้วยผูป้ระกอบการชั้นน าทั้ ง เทคโนโลยีใหม่ นวตักรรมท่ีน่าสนใจ ครอบคลุมไป

จนกระทัง่ผลิตภณัฑ์เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพของสัตวท่ี์เหมาะส าหรับทุกประเภทฟาร์มและทุกสายพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจ ซ่ึงน่ีจะเป็น
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เหตุผลส าคญัท่ีท าให้ผูเ้ช่ียวชาญในตลาดทัว่โลกสนใจท่ีจะมารวมตวักนัเพ่ือชมงานในคร้ังน้ี ณ กรุงเทพ ประเทศไทย เพ่ีอเก็บเก่ียว

ความรู้ใหม่ ตลอดสร้างเครือข่ายธุรกิจโปรตีนสตัวใ์นระดบัภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก” 

VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV จะเดินหนา้แผนการตลาดร่วมกนั และจะเปิดให้ลงทะเบียน

ล่วงหนา้เพ่ือเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของงาน เร็วๆ น้ี ในเวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึนใหม่เพ่ืองานคร้ังน้ีโดยเฉพาะ 

 

----------------------------------------------------- สิน้สดุขา่วประชาสมัพนัธ ์----------------------------------------------------- 

 

ทมี VIV ตดิต่อ:  คุณปนดัดา ก๋งมา้ – หวัหน้าสายงานธุรกจิปศุสตัว ์บรษิทั วเีอน็ย ูเอก็ซบิชิัน่ส ์เอเชยี แปซฟิิค จ ากดั 

โทร.  +662 6700900  

อเีมล ์  panadda@vnuexhibitionsap.com  

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ตดิต่อ: คุณแสงทพิ เตชะปฏภิาณด ี| saengtip@vnuexhibitionsap.com  

 

 

VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV combines the former shows: 
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