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-ข่าวประชาสมัพนัธ์ กรุณาตีพิมพโ์ดยทนัที-  2 กนัยายน 2564 

Meat Pro Asia ก ำหนดกำรจัดงำนเป็นเดือนมนีำคม 2566 พร้อม VIV Asia 
 

เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีย่งัคง

ด ำเนินอยู่ทัว่ประเทศไทยและอำเซียน ตลอดจนควำมไม่แน่นอนอย่ำงต่อเน่ืองเกีย่วกบัข้อจ ำกดั

ด้ำนกำรเดนิทำง รวมถึงระยะเวลำในกำรเปิดเศรษฐกจิอย่ำงเตม็รูปแบบ ผู้จดังำน Meat Pro Asia 

จงึได้ตดัสินใจก ำหนดกำรจดังำนใหม่จำกวนัเดมิในเดือนมกรำคม  2565ไปเป็นวนัที ่ 10 – 8

 2566 มนีำคมโดยกำรเปลีย่นแปลงก ำหนดกำรจดังำนนีจ้ะท ำให้ Meat Pro Asia ได้กลบัมำตรงกบั

แผนกำรจดังำนเดมิซ่ึงวำงแผนทีจ่ะจดังำนขึน้ทุก ๆ 2 ปี  ในเดือนมนีำคม พร้อมกบังำน VIV Asia 

งำนแสดงสินค้ำและงำนประชุมสัมมนำระดบัโลก ส ำหรับอุตสำหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น ำ้ครบ

วงจร ครอบคลุมตั้งแต่อำหำรสัตว์สู่อำหำรเพ่ือกำรบริโภค ในภูมภิำคเอเชีย โดยทั้งสองงำนนีม้ี

ก ำหนดจะจดัขึน้ควบคู่กนัไปในเดือนมนีำคม 2566 ณ อมิแพค็ ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 กรุงเทพฯ 
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แมว้า่จะมีการเร่งด าเนินการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชน แต่ก็จ าเป็นตอ้งใชเ้วลามากข้ึนเพ่ือจะให้
พร้อมต่อการเปิดประเทศและใหภ้าคเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน
ไดก้ลบัมาปกติอยา่งเตม็รูปแบบ 
 
คุณ Stephan Buurma สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั Messe Frankfurt และกรรมการ
ผูจ้ดัการของส านกังานใหญ่ประจ าภูมิภาคเอเชีย อธิบายวา่  “ ตามท่ีทางการมีความคืบหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองในการจดัการกบัโรคระบาด การเล่ือนการจดังาน Meat Pro Asia ไปปี 2566 จะท าใหเ้รา
มีเวลาเพียงพอส าหรับการเตรียมงานใหมี้ความเสถียรภาพอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้
สูงสุด โดยการตดัสินใจคร้ังน้ีจะท าใหผู้เ้ขา้ร่วมงานสามารถวางแผนการจดัการไดอ้ยา่งไร้กงัวล 
โดยบริษทั Messe Frankfurt ร่วมกบัพนัธมิตร VNU Asia Pacific ตั้งตารอท่ีจะไดต้อ้นรับทุกท่าน 
รวมถึงผูป้ระกอบการดา้นบรรจุภณัฑแ์ละแปรรูปเน้ือสตัวร์ะดบัภูมิภาคสู่งานแสดงในปี 2566 
อยา่งเตม็รูปแบบ” 
 
นอกจากขอ้กงัวลในการปฏิบติัหรือด าเนินงานท่ีท าใหผู้จ้ดังานเล่ือนการจดังานออกไปเป็นปี 
2566 อีกหน่ึงเหตุผลคือความมุ่งมัน่ของผูจ้ดังานท่ีตอ้งการน าเสนอเวทีแสดงสินคา้และงาน
ประชุม รวมถึงการเจราธุรกิจระดบันานาชาติส าหรับธุรกิจการผลิตโปรตีนจากสตัวใ์นเอเชีย โดย 
Meat Pro Asia ร่วมกบั VIV Asia พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริงในปี 2566 ณ อิมแพค็ ชาเลนเจอร์ กรุงเทพ ฯ  
 

“ความเป็นสากลเป็นองคป์ระกอบส าคญัของงาน VIV Asia และงาน Meat Pro Asia ”คุณ Heiko 
M Stutzinger กรรมการผูจ้ดัการ VNU Asia Pacific กล่าว “ก าหนดการจดังานใหม่ในปี  2566 จะ
เป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย อาทิ การดึงดูดผูซ้ื้อจากต่างประเทศและผูมี้ช่ือเสียงในอุตสาหกรรม 
โดยเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาดั้งเดิมของ VIV Asia และเป็นช่วงเวลาการจดัหาท่ีมัน่คงและ
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เหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรม โดยทั้งสองงานน้ีจะมีก าหนดการจดังานข้ึนในเดือนมีนาคม ใน
ทุก ๆ 2 ปี ซ่ึงเรายนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดจ้ดังาน Meat Pro Asia ในช่วงเวลาท่ีส าคญัน้ีในปี 2566” 
 

“ตั้งแต่วนัน้ี ตลอดจนถึงวนัจดังานใหม่ในเดือนมีนาคม 2566 เราจะเตรียมความพร้อมทั้งดา้น
เน้ือหาและกิจกรรมท่ีเขม้ขน้ในรูปแบบของสมัมนาออนไลน์ แพลตฟอร์มดิจิทลั และอ่ืน ๆ 
เพื่อใหผู้แ้สดงสินคา้ของเราไดข้ยายการเช่ือมต่อทางธุรกิจกบัตลาดเอเชียแปซิฟิก โดยเรามุ่งหวงั
วา่แพลตฟอร์มดิจิทลัเหล่าน้ีจะน าโอกาสในการจบัคู่ธุรกิจและมอบเน้ือหาเก่ียวกบัปศุสตัวท่ี์เป็น
ประโยชน์แก่ทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมทั้งในเอเชียและทัว่โลกไม่มากก็นอ้ย ”คุณ Heiko 
M Stutzinger กล่าวเสริม 
 
ครอบคลุมผลติภณัฑ์จำกฟำร์มสู่โต๊ะอำหำร 
 
Meat Pro Asia พร้อมมอบทุกโซลูชัน่ตั้งแต่ตน้น ้ าจนปลายน ้ า ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ฟาร์ม การผลิตเน้ือสตัว ์ตลอดจนสู่โตะ๊อาหาร หรือ Farm to Table ซ่ึงรวมถึงกระบวนการ
ฆ่าสตัว ์ห่วงโซ่การประมวลผลเตม็รูปแบบ บรรจุภณัฑ ์การติดฉลาก ระบบการขนส่งแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมคุณภาพ สุขอนามยั IoT และระบบอตัโนมติั รวมถึงการบ าบดัน ้ าเสีย 
และอ่ืน ๆ 
 
Meat Pro Asia จะถูกจดัข้ึนเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 8 - 10 มีนาคม พ.ศ .2566 ณ อิมแพค็ ชาเลนเจอร์ 
ฮอลล ์1-3 กรุงเทพ ฯ ร่วมกนักบังาน VIV Asia โดยทั้งสองงานจะดึงดูดผูแ้สดงสินคา้กวา่ 1, 500 
ราย รวมถึงผูผ้ลิตอุปกรณ์และผูจ้ดัจ าหน่าย ตลอดจนผูเ้ขา้ชมงานมืออาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งรวมถึงผูซ้ื้อประมาณ 50, 000 ราย จากทัว่โลก  
 
งาน Meat Pro Asia จดัโดย Messe Frankfurt (HK) Ltd และ VNU Asia Pacific  
ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดส่งอีเมลมาท่ี meatproasia@china.messefrankfurt.com / 
meatproasia@vnuasiapacific.com 
 

**** 
เกีย่วกบั บริษทั Messe Frankfurt 
กลุ่มบริษทั Messe Frankfurt นั้นเป็นหน่ึงในผูจ้ดัแสดงงานและงานประชุมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกพร้อมดว้ยพ้ืนท่ีจดั
แสดงงานของตนเอง ซ่ึงมีพนกังานมากกวา่ 2,450 ภายใตท้ั้ง 29 บริษทัลูก และไดมี้ยอดขายประจ าปี 2020 อยูท่ี่
มูลค่าราว 257 ลา้นยโูร หลงัท าสถิติไดท่ี้ 736 ลา้นยโูรในปีก่อนหนา้นั้น  กลุ่มบริษทั Messe Frankfurt นั้นเป็นผู ้
จดังานแสดงสินคา้ดา้นเทคโนโลยแีละการผลิตชั้นน าของโลกอยา่ง งาน IFFA ท่ีเป็นผูน้ าในงานจดัแสดงสินคา้
นานาชาติในดา้นการแปรรูป, บรรจุภณัฑ,์ และการจ าหน่ายในอุตสาหกรรมเน้ือสตัว ์IFFA ถูกจดัข้ึนทุก 3 ปีท่ี
เมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั ซ่ึงงานคร้ังต่อไปจะถูกจดัข้ึนในวนัท่ี 14 - 19 พฤษภาคม 2565 ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ www.iffa.com ส าหรับขอ้มูลโปรไฟลง์านระดบัโลกของ Messe Frankfurt สามารถดูไดท่ี้ 
www.food-technologies.messefrankfurt.com ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบั Messe Frankfurt โปรดเยีย่มชม 
www.messefrankfurt.com 
 
เกีย่วกบั วเีอน็ยู กรุ๊ป 
VNU Group เป็นบริษทัจดันิทรรศการท่ีมีการด าเนินการอยูท่ ัว่โลก มีส านกังานอยูท่ี่เมืองอูเทร็คท ์(วีเอน็ย ูยโุรป) 
นครเซ่ียงไฮ ้(วีเอน็ย ูเอเชีย) และ กรุงเทพฯ (วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค) ซ่ึง VNU Group เป็นส่วนหน่ึงของบริษทั 
Royal Dutch Jaarbeurs และด าเนินธุรกิจการจดันิทรรศการระหว่างประเทศและนอกประเทศเนเธอร์แลนด ์โดย
แต่ละส านกังานของวีเอน็ยฯู จะด าเนินกิจกรรมดา้นการจดังานแสดงสินคา้และการประชุมดว้ยความเป็นมือ
อาชีพในแต่ละตลาดและอุตสาหกรรมเฉพาะดา้นต่าง ๆ โดยมีนิทรรศการดา้นอาหารและปศุสตัวเ์ป็นธุรกิจหลกั
ของทั้งสามส านกังานแต่ละภูมิภาค นอกจากน้ี VNU Group ยงัมีกิจกรรมหลกัดา้นอ่ืน ๆ อาทิ เทคโนโลย ีไลฟ์
สไตล ์การก่อสร้าง วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยชีีวภาพ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมกรุณาเยีย่มชม 
www.vnuasiapacific.com และ www.vnueurope.com 


