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VIV Virtual Summit - Asia Edition - 

21-23 เมษายน 2564 

 

หากคณุก าลงัมองหางานสมัมนาออนไลนเ์พือ่อตุสาหกรรมปศสุตัว ์และ โปรตนีทางเลอืก นีค่ืองานดีดทีีค่นในอตุสาหกรรม  
ไม่ควรพลาด เปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแลว้วนันี!้! 
 

VIV Asia ขอเชิญผูท้ี่สนใจเขา้รว่มงานสมัมนาออนไลน ์VIV Virtual Summit – Asia Edition –  

งานสมัมนาออนไลนแ์บบต่อเนื่องตลอด 3 วนั ตัง้แต่วนัที่ 21-23 เมษายน 2564 
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ภายในงานมีการจดังานสมัมนาผ่านระบบออนไลนม์ากกว่า 8 หวัขอ้การประชมุ ครอบคลมุอตุสาหกรรมปศสุตัว,์ การผลิตโปรตีน
เพื่อการบรโิภค, โปรตีนทางเลือก, เทรนดอ์าหารแห่งอนาคต, โปรตีนจากแมลง, การผลิตไข่ที่เลีย้งแบบธรรมชาติ, ความปลอดภยั
ทางชีวภาพภายในฟารม์ ตลอดจนงานสมัมนาส าหรบัผูบ้รหิารยคุใหม่ ฯลฯ ซึ่งไดร้บัเกียรติจากวิทยากรมากกว่า 30 ท่านให้
เกียรติมาบรรยายตลอด 3 วนัของการจดังาน  
 

ตัวอย่างบางส่วนของหัวข้อสัมมนาทีน่่าสนใจ: 
 

• AMR Mitigation in Asia and Farm Biosecurity: 2021 and Beyond 
จดัโดย สมาพนัธส์มาคมสตัวแพทยแ์ห่งเอเชีย (FAVA) องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องคก์ารโรคระบาด
สตัวร์ะหว่างประเทศ (OIE) 
วนัพธุที่ 21 เมษายน 2564 | เวลา 14:00 - 16:00 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาองักฤษ 
 

• Opportunities for Thai Pork Export to China  
จดัโดย กรมปศสุตัว ์สมาคมผูเ้ลีย้งสกุรแห่งชาติ และ Vet Products China 
วนัพฤหสัที่ 22 เมษายน 2564 | เวลา 09:00 – 11:00 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาองักฤษ 
 

• Are Alternative Proteins the Future of Meat in Asia? 
จดัโดย Futurist For Food 
วนัพฤหสัที่ 22 เมษายน 2564 | เวลา 13:00 - 13:45 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาองักฤษ 
 

• Insect Protein in Animal Feed Industry: Exploring Opportunities of Novel Ingredients from Oil to Protein 
จดัโดย สมาคม Asean Food and Feed Insect Association (AFFIA) 
วนัพฤหสัที่ 22 เมษายน 2564 | เวลา 14:00 – 16:00 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาองักฤษ 
 

• Generation Distancing: วยัทีต่่าง ส่งผลต่อการท าธุรกิจอย่างไร 
วนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 | เวลา 10:00 น. - 11:30 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาไทย  
 

• Women in Agriculture: Leadership, Innovation and Challenges in Asia 
วนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 | เวลา 15:00 น. - 16:30 น. (GMT +7) : บรรยายภาษาองักฤษ 
และอีกหลากหลายหวัขอ้สมัมนาที่น่าสนใจ … 
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ลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ที่ท่านสนใจไดท้าง https://vivasia.nl/viv-virtual-summit/  
สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ โทร.02-1116611 (ส านกังานกรุงเทพฯ) 
 

#### 
 

เกี่ยวกับ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค 
 
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุม่บรษิัทเครือ วีเอ็นยูฯ ด าเนินกิจการดา้นการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศต่างๆทั่วโลก มี
ส  านกังานใหญ่อยู่ที่ เมืองอเูทรค็ท ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์นอกจากนัน้มีสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ ้ประเทศจีน และ กรุงเทพ ประเทศ
ไทย เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของกลุม่บรษิัท Royal Dutch Jaarbeurs ส าหรบัภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs  ไดร้ว่มทนุกบั บรษิัท TCC Assets ซึ่งเป็นกลุม่บรษิัทชัน้แนวหนา้ที่มี
การเติบโตอย่างกา้วกระโดดในภมูิภาค ท าใหบ้ริษัท วีเอ็นย ูเอเชีย แปซิฟิค ด าเนินกิจการครอบคลมุตลาดเอเชียแปซิฟิกไดอ้ย่าง
สมบรูณ ์ มีการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมสง่เสรมิการขายทัง้รูปแบบปกติและทางออนไลนม์ากกว่า 19 งาน โดยมุ่งเนน้
อตุสาหกรรมปศสุตัว ์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สตัวเ์ลีย้ง อาหาร เทคโนโลยีหอ้งปฏิบติัการ, ชีววิทยาศาสตร,์ เทคโนโลยี 5G และ 
IoT และการจดัการกบัภยัภิบติั สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์www.vnuasiapacific.com  

https://vivasia.nl/viv-virtual-summit/
http://www.vnuasiapacific.com/

