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หากคุณกาลังมองหางานสัมมนาออนไลน์เพือ่ อุตสาหกรรมปศุสตั ว์ และ โปรตีนทางเลือก นีค่ ืองานดีดที คี่ นในอุตสาหกรรม
ไม่ควรพลาด เปิ ดลงทะเบียนอย่างเป็ นทางการแล้ววันนี!้ !
VIV Asia ขอเชิญผูท
้ ่สี นใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ VIV Virtual Summit – Asia Edition –

งานสัมมนาออนไลน์แบบต่อเนื่องตลอด 3 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 21-23 เมษายน 2564
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ภายในงานมีการจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์มากกว่า 8 หัวข้อการประชุม ครอบคลุมอุตสาหกรรมปศุสตั ว์, การผลิตโปรตีน
เพื่อการบริโภค, โปรตีนทางเลือก, เทรนด์อาหารแห่งอนาคต, โปรตีนจากแมลง, การผลิตไข่ท่เี ลีย้ งแบบธรรมชาติ, ความปลอดภัย
ทางชีวภาพภายในฟาร์ม ตลอดจนงานสัมมนาสาหรับผูบ้ ริหารยุคใหม่ ฯลฯ ซึ่งได้รบั เกียรติจากวิทยากรมากกว่า 30 ท่านให้
เกียรติมาบรรยายตลอด 3 วันของการจัดงาน
ตัวอย่างบางส่วนของหัวข้อสัมมนาทีน่ ่าสนใจ:
• AMR Mitigation in Asia and Farm Biosecurity: 2021 and Beyond
จัดโดย สมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (FAVA) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 | เวลา 14:00 - 16:00 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาอังกฤษ
• Opportunities for Thai Pork Export to China
จัดโดย กรมปศุสตั ว์ สมาคมผูเ้ ลีย้ งสุกรแห่งชาติ และ Vet Products China
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 | เวลา 09:00 – 11:00 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาอังกฤษ
• Are Alternative Proteins the Future of Meat in Asia?
จัดโดย Futurist For Food
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 | เวลา 13:00 - 13:45 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาอังกฤษ
• Insect Protein in Animal Feed Industry: Exploring Opportunities of Novel Ingredients from Oil to Protein
จัดโดย สมาคม Asean Food and Feed Insect Association (AFFIA)
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 | เวลา 14:00 – 16:00 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาอังกฤษ
• Generation Distancing: วัยทีต่ ่าง ส่งผลต่อการทาธุรกิจอย่างไร
วันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 | เวลา 10:00 น. - 11:30 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาไทย
• Women in Agriculture: Leadership, Innovation and Challenges in Asia
วันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 | เวลา 15:00 น. - 16:30 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาอังกฤษ
และอีกหลากหลายหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ …
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ลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ท่านสนใจได้ทาง https://vivasia.nl/viv-virtual-summit/
สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี โทร.02-1116611 (สานักงานกรุงเทพฯ)
####
เกี่ยวกับ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุม่ บริษัทเครือ วีเอ็นยูฯ ดาเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆทั่วโลก มี
สานักงานใหญ่อยู่ท่ี เมืองอูเทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนัน้ มีสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และ กรุงเทพ ประเทศ
ไทย เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของกลุม่ บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs สาหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs ได้รว่ มทุนกับ บริษัท TCC Assets ซึ่งเป็ นกลุม่ บริษัทชัน้ แนวหน้าที่มี
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ทาให้บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ดาเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่าง
สมบูรณ์ มีการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้ รูปแบบปกติและทางออนไลน์มากกว่า 19 งาน โดยมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมปศุสตั ว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตว์เลีย้ ง อาหาร เทคโนโลยีหอ้ งปฏิบตั ิการ, ชีววิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี 5G และ
IoT และการจัดการกับภัยภิบตั ิ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์ www.vnuasiapacific.com

