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วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค - เผยผลงานตลอดปี 2563 และ แผนงานของปี 2564
10 กุมภาพันธ์ 2564 (กรุ งเทพ, ประเทศไทย)
ปี 2563 นับเป็ นปี ที่ทา้ ทายสาหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าทัว่ โลก ซึ่งบริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ได้กา้ วผ่านช่วงเวลานี้อย่างเข้มแข็ง
ด้วยการลงทุนเพิ่มมูลค่าในแบรนด์และนาประสบการณ์ที่เรี ยนรู ้ระหว่างปี ที่ผา่ นมาปรับใช้ในการวางแผนงานในปี 2564 ทั้งนี้ บริ ษทั มีการ
แสดงจุดยืนใหม่ดว้ ยการพัฒนาการจัดงานผ่านโลกดิจิทลั ด้วยการจัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคู่ไปกับการจัดงานแสดงสิ นค้าใน
รู ปแบบปกติ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ เพิ่มการลงทุน และ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทัว่ ถึง แม้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ยงั คงมี
ข้อจากัดด้านการเดินทางนอกจากนี้ บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะสร้างงานแสดงสิ นค้าและแพลตฟอร์มใหม่เพื่อส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การลงทุนครั้งใหญ่ สาหรับการย้ายสานักงานและการปรับภาพลักษณ์ ของแบรนด์ ในปี 2563
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วีเอ็นยูฯได้ตดั สิ นใจย้ายสานักงานมาสู่ใจกลางเมืองอย่างอาคารเดอะปาร์ค (The PARQ) ซึ่งเป็ นหนึ่งในโปรเจ็ค
อสังหาริ มทรัพย์สุดทันสมัยของกลุ่มบริ ษทั ทีทีซี (TCC Group) ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค การขยับขยาย
สานักงานครั้งนี้นบั เป็ นอีกหนึ่งสินทรัพย์หลักของบริ ษทั ที่มีความสาคัญและส่งผลต่อการเติบโตและขยับขยายโครงสร้างของบริ ษทั เพื่อ
สอดคล้องกับการเติบโตในอนาคต
ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 วีเอ็นยูฯ ได้เปิ ดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของบริ ษทั ด้วยโลโก้สีแดงอันทรงพลัง เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของแบรนด์
และความเป็ นหนึ่งเดียวกันระหว่างสานักงานใหญ่ที่เมืองอูเทรกต์ สานักงานที่เซี่ยงไฮ้ และสานักงานที่กรุ งเทพฯ ส่วนในระดับโปรเจ็คนั้น
แบรนด์หลักอย่าง VIV Worldwide ได้ปรับภาพลักษณ์โดยรวมของแบรนด์ดว้ ยรู ปแบบใหม่ ซึ่งมีการนางานแสดงสิ นค้าอย่าง ILDEX เข้า
มาเป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ายงาน VIV Worldwide เพื่อส่งเสริ มให้โปรไฟล์การจัดงานครอบคลุมหลากหลายประเทศและทุกภูมิภาคทัว่ โลก
นอกเหนือจากธุรกิจหลัก วีเอ็นยูฯได้ริเริ่ มในการทา CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อคืนความสุ ขสู่สังคม โดยเริ่ มโครงการเป็ น
ครั้งแรกในปี 2563 ที่ผา่ นมา โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ดา้ นการศึกษาเพื่อปูทางสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ
ในอนาคต
การเปิ ดตัวงานแสดงสินค้าในโปรไฟล์ที่หลากหลาย ร่ วมกับ พันธมิตรระดับโลก
แม้ว่าจะประสบกับความผันผวนและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในปี ที่ผา่ นมา แต่ วีเอ็นยูฯยังคงเดินหน้าอย่างมัน่ คงด้วยการประกาศ
ความร่ วมมือครั้งใหม่กบั การจัดงานแสดงสิ นค้านานาชาติร่วมกับพันธมิตรการจัดงานระดับโลก เพื่อเตรี ยมพร้อมสู่การเปิ ดตัวงานแสดง
สิ นค้าให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชีย
เริ่ มกันที่งาน Free From Food Asia ที่จดั ร่ วมกับ EBC Expo ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจากยุโรปที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารสุ ขภาพ และ
โปรตีนทางเลือก งานครั้งนี้มีกาหนดจัดงานพร้อมกับงานวิฟ เอเชีย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญและแนวโน้มทางธุรกิจที่เติบโตอย่างมี
นัยสาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยโปรไฟล์ธุรกิจหลักของงานจะมุ่งไปที่ อาหารเกษตรอินทรี ย ์ (Organic), อาหารปราศจากสารปรุ งแต่ง (Free
From), อาหารฟังก์ชนั (Functional food) ครอบคลุมทั้งผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ปลีก
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สาหรับในสายอุตสาหกรรมปศุสัตว์ งาน Meat Pro Asia ได้เริ่ มเปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในปี 2564 เช่นกัน ภายในงานมีการครอบคลุมธุรกิจ
อาหารแปรรู ปและบรรจุภณั ฑ์ สาหรับไข่ สัตว์ปีก สัตว์เนื้อแดง อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม และอาหารแปรรู ป ซึ่งงาน Meat Pro Asia เกิดขึ้น
จากการร่ วมมือกันระหว่างสองผูจ้ ดั งานใหญ่ระดับโลกอย่าง งาน IFFA โดย Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd. และผูจ้ ดั งาน
VIV Asia ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริ ษทั วีเอ็นยูฯ
สาหรับอุตสาหกรรมสัตว์น้ า วีเอ็นยูฯ ร่ วมกับ บริ ษทั PT Global Permata Perkasa (ประเทศอินโดนีเซีย) เปิ ดตัวความร่ วมมือกันในงาน
Aquatica Asia ซึ่งมุ่งเน้นโปรไฟล์ธุรกิจการประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์ และการนาเทคโนโลยีมาส่งเสริ มการทา
ธุรกิจในตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งแม้ว่าจะเป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีความทับซ้อนกับงาน ILDEX Indonesia แต่วีเอ็นยูฯ ก็มองเห็นถึงโอกาสในการ
ร่ วมกันพัฒนา ต่อยอดผลักดันให้ภาคธุรกิจนี้เติบโตยิ่งขึ้น
สาหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วีเอ็นยูฯร่ วมกับ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) เปิ ดตัวความ
ร่ วมมือครั้งใหม่ในการจัดงาน Bio Asia Pacific ซึ่งเป็ นงานแสดงนวัตกรรมและงานประชุมนานาชาติที่มุ่งเน้นกลุ่มภาคธุรกิจ ชีววิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์และสาธารณสุ ขในยุคดิจิตลั ฯลฯ ซึ่งจัดพร้อมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL ซึ่งเป็ นงาน
แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
โดยทั้งสองงานนี้จะเป็ นเวทีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทาง
ห้องปฏิบตั ิการไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สาหรับอุตสาหกรรมในภาคเทคโนโลยี วีเอ็นยูฯ ร่ วมกับพันธมิตรการจัดงานอย่าง EJ Krause ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าและงานประชุมสัมมนาที่
เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจนี้ เปิ ดตัวงาน Byond Mobile เพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่ให้กบั ภาคธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี 5G ครบ
วงจรที่จะเป็ นธุรกิจที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดโลกมาสู่เอเชีย ภายในงานจะมีการนาเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ที่
สามารถนาไปใช้ในภาคเกษตรกรรม สุ ขภาพ การผลิต การสื่ อสาร และยานยนต์ ผูเ้ ชี่ยวชาญในเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ อินเตอร์เนตสื่ อสารไร้
สาย และ IT จะถูกเชิญมาที่งานครั้งนี้เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู ้ทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งดึงดูดบริ ษทั blue-chip ชั้นนาระดับโลก และ
กลุ่มบริ ษทั start-ups จากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาร่ วมจัดแสดง โดยมุ่งเน้นการนาเสนอเทคโนโลยีไร้สาย เครื อข่าย
เคลื่อนที่ คลาวด์โซลูชนั ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ หุ่นยนต์ ตลอดจนเทคโนโลยี AR/VR ใหม่ล่าสุ ด machine learning และ
ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence)
ความสาเร็จของการจัดงานแสดงสินค้ารูปแบบปกติ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน (Hybrid) กับการสร้ างตัวตนทางดิจิทัลที่เข้ มแข็ง
ในสถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาในขณะนี้
วีเอ็นยูฯยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและพยายามผลักดันให้เกิดการสร้างงานแสดงสิ นค้าให้
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและสถานการณ์ โดยในปี 2563 ทางบริ ษทั ได้เปิ ดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย พร้อมไปกับการจัดงาน
แสดงสิ นค้าในรู ปแบบปกติ และพร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูเ้ ข้าชมงานในรู ปแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ ข้าชมงานได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ด
ความสาเร็ จแรกคือการจัดงาน Pet Fair SEA PreConnect ซึ่งนับเป็ นการเปิ ดตัวอีเว้นท์ในรู ปแบบออนไลน์งานแรกของวีเอ็นยูฯ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2563 โดยได้นาเสนอเวทีเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับการนาบริ ษทั ชั้นนาระดับโลก มาจับคู่และเจรจาธุรกิจกับผูซ้ ้ือ
ชาวเอเชียในระยะเวลาการจัดงานหนึ่งวันเต็ม ซึ่งเปรี ยบเสมือนกิจกรรมทางการตลาดล่วงหน้าเพื่อปูทางสู่การจัดงานแสดงสิ นค้าในรู ปแบบ
ปกติในปี 2564 โดยการจัดงาน Pet Fair SEA PreConnect ประสบความสาเร็ จอย่างงดงามด้วยจานวน 152 บริ ษทั ชั้นนา พร้อมกับผูเ้ ข้าร่ วม
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งาน 430 ราย นามาสู่การประชุมและเจรจาธุรกิจมากกว่า 588 ครั้ง ในระยะเวลาเพียง 12 ชัว่ โมง ซึ่งนับว่าประสบความสาเร็ จเกินความ
คาดหมาย
พร้อมกันนี้ ยังมีการเปิ ดตัวแพลตฟอร์มใหม่สาหรับภาคเกษตร โดยริ เริ่ มจากการจัดสัมมนาออนไลน์ AGRITECHNICA ASIA & HORTI
ASIA “digital talks” และเรี ยนเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนาระดับโลก ได้แก่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
สถาบันวิจยั ข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) และศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center) โดยมีผลู ้ งทะเบียนฟังเสวนาจาก 30 ประเทศ เพื่อ
อัพเดทแนวทางการผลิตพืชที่มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งติดต่อกับผูเ้ ชี่ยวชาญกว่า 572 ท่าน ที่ลงชื่อเข้าใช้ และนัดหมายธุรกิจกับผูป้ ระกอบการ
ผ่านระบบออนไลน์ "digital connect"
นอกจากนี้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ BIO Asia Pacific เมื่อตุลาคมที่ผา่ นมา ได้ปรับรู ปแบบการจัดงานเป็ นแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ขึ้นเป็ นครั้งแรก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีบริ ษทั ชั้นนาร่ วมออกแสดงงานทั้งหมด 109 บริ ษทั
และต้อนรับผูเ้ ข้าชมงานมากถึง 8,067 ราย โดยเป็ นสัดส่วนผูเ้ ข้าชมงาน แบบปกติ 67% และ แบบออนไลน์ 35% ภายในงานมีการจัดงาน
ประชุมสัมมนามากกกว่า 130 หัวข้อ ทั้งแบบปกติและออนไลน์ โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง Facebook Live และ
YouTube Live เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมงานเข้าร่ วมได้จากทุกที่
ในส่วนของงานปศุสัตว์อย่าง ILDEX ก็มีการเปิ ดตัวการจัดงานแบบดิจิทลั ภายใต้โครงการ I-Match & Pitching ซึ่งเป็ นงานอีเว้นท์ออนไลน์
เพื่อการจับคู่ทางธุรกิจและเวทีสาหรับการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบรรดาผูป้ ระกอบการโดยจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผา่ นมา เป็ น
ระยะเวลาสองวันต่อเนื่อง ภายในงานมีตวั แทนจาหน่ายจากนานาประเทศกว่า 26 ราย 8 ประเทศ รวมถ่ายทอดและนาเสนอสิ นค้าและบริ การ
ใหม่ล่าสุ ดให้กบั บรรดาผูซ้ ้ือ ในรู ปแบบการ Pitching ออนไลน์และเกิดการจับคูท่ างธุรกิจมากกว่า 150 ครั้งจากผูซ้ ้ือรายสาคัญและแขกผูม้ ี
เกียรติที่เราได้เชิญมาจากทัว่ ภูมิภาคเอเชีย
นอกเหนือไปจากงานแสดงสิ นค้าทัว่ ไป วีเอ็นยูฯ ยังมีฝ่ายการจัดงานประชุมนานาชาติมืออาชีพ (PCO) ที่ได้ชนะการประมูลการจัดงานจากผู ้
จัดจ้างภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดงานประชุมออนไลน์ สาเร็ จไปมากกว่า 31 ครั้ง ให้กบั ทั้งพันธมิตรของภาครัฐและเอกชน อาทิ
การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจาปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference: PMAC),
สมาคมการแสดงสิ นค้าไทย, และสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (FAVA) และ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี เป็ นต้น
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ปี 2564 กับอีกหนึง่ ความท้ าทายสาหรับตลาดอาเซียน
เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลโดยตรงต่อการเดินทางระหว่างประเทศ และความไม่แน่นอนของ
ภาคเศรษฐกิจทัว่ โลก วีเอ็นยู กรุ๊ ปจึงมีการปรับเปลี่ยนตารางการจัดงานแสดงสิ นค้าในช่วงครึ่ งหลังของปี 2564 โดยมีงานแสดงสิ นค้าที่
น่าสนใจ ดังนี้
AGRITECHNICA ASIA

อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลทาง
การเกษตร

27-29 พฤษภาคม 2564

BITEC, กรุ งเทพ

HORTI ASIA

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาหรับ 27-29 พฤษภาคม 2564
พืชสวน

BITEC, กรุ งเทพ

ILDEX VIETNAM

อุตสาหกรรมปศุสัตว์

21-23 กรกฎาคม 2564

SECC, กรุ งโฮจิมินห์

Thailand LAB INTERNATIONAL

อุตสาหกรรมด้านห้องปฏิบตั ิการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1-3 กันยายน 2564

BITEC, กรุ งเทพ

Bio Asia Pacific

อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
สมัยใหม่

1-3 กันยายน 2564

BITEC, กรุ งเทพ

VIV Asia

อุตสาหกรรมปศุสัตว์ ตั้งแต่อาหาร
สัตว์สู่อาหารเพื่อการบริ โภค

22-24 กันยายน 2564

IMPACT, กรุ งเทพ

Meat Pro Asia

อุตสาหกรรมการแปรรู ปเนื้อสัตว์
และบรรจุภณั ฑ์

22-24 กันยายน 2564

IMPACT, กรุ งเทพ

Free From Food Asia

อุตสาหกรรมอาหารสุ ขภาพและ
โปรตีนทางเลือก

22-24 กันยายน 2564

IMPACT, กรุ งเทพ

Pet Fair SEA

อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง สาหรับธุรกิจ 6-8 ตุลาคม 2564

BITEC, กรุ งเทพ

ILDEX Indonesia

อุตสาหกรรมปศุสัตว์

24-26 พฤศจิกายน 2564

ICE, กรุ งจาการ์ตา

Aquatica Asia

อุตสาหกรรมสัตว์น้ า

24-26 พฤศจิกายน 2564

ICE, กรุ งจาการ์ตา

VICTAM and Animal Health
and Nutrition Asia

อุตสาหกรรมการดูแลสุ ขภาพสัตว์ 18-20 มกราคม 2565
และโภชนาการสาหรับธุรกิจปศุสัตว์ ** (งานแสดงปี 2565)

BITEC, กรุ งเทพ

Byond Mobile

เทคโนโลยีข้นั สู งสาหรับอนาคต

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

– www.vnuasiapacific.com –
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เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยูฯ
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริ ษทั เครื อ วีเอ็นยูฯ ดาเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสิ นค้าในประเทศต่างๆทัว่ โลก มีสานักงานใหญ่
อยูท่ ี่ เมืองอูเทร็ คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุ งเทพ-ประเทศไทย เป็ นส่วนหนึ่งของ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าระดับนานาชาติของกลุ่มบริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษทั

Royal Dutch Jaarbeurs ได้ร่วมทุนกับ บริ ษทั TCC Assets ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ชั้นแนวหน้าที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ทา
ให้บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ดาเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสิ นค้า
สาหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบตั ิการและชีววิทยา

