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Messe Frankfurt จับมือ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ จัดงานใหม่
บุกตลาดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อตลาดเอเชีย พร้ อมเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางภายใน IFFA 2022

จากกลยุทธ์การขยายตลาดสู่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตอาหาร Messe Frankfurt และ
วีเอ็นยู เอ็กซิ
บิชั่นส์ จึงประกาศความร่ วมมือการจัด งาน 'Meat Pro Asia' งานแสดงสิ นค้าสาหรั บอุตสาหกรรมการแปรรู ป
เนื้อสัตว์สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เพื่อขยายกลยุทธ์สู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหารที่กาลังขยายตัว
งานนี้ จะจัดขึ้นทุก ๆ สองปี ในประเทศไทยพร้ อมกับงาน VIV Asia งานแสดงสิ นค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารจากโปรตีนสัตว์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาค โดยงาน Meat Pro Asia ครั้งแรกนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 12
มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ งในโอกาสที่งาน IFFA แฟรงเฟิ ร์ ตได้เวียนกลับมาจัดงานเต็ม
รู ปแบบอีกครั้งทางที ม Meat Pro Asia จากประเทศไทยจึงร่ วมนาเสนอข้อมูลของงาน Meat Pro Asia ภายใน
IFFA Forum โดยได้รับเกี ยรติ จาก คุณปนัดดา ก๋ งม้า ร่ วมให้ขอ้ มูลกับบรรดาสื่ อมวลชนและผูป้ ระกอบการ
ภายในงาน IFFA ครั้งนี้
Mr. Wolfgang Marzin ประธานและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท Messe Frankfurt Group กล่าวถึงงาน
Meat Pro Asia ที่กาลังจะถูกเพิ่มในปฏิทินการจัดงานว่า “แม้เราต้องพบกับความท้าทายในช่วงครึ่ งปี แรก แต่เรายัง
มองเห็นโอกาสทางธุ รกิจในการสร้างงานแสดงสิ นค้าใหม่ในช่วงเวลานี้ ตลาดใหม่เกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งตลาด
เดิมก็เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจนเนื่องด้วยจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นถึง 600 ล้านคน จึงทาให้อาเซียนถูกจับตา
มองมากเป็ นพิเศษในฐานะภูมิภาคที่มีศกั ยภาพและการเติบโตสู งในภาคธุรกิจ เช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรู ปเนื้อสัตว์ ซึ่งเราจะแสดงให้เห็นผ่านงานแสดงสิ นค้าใหม่น้ ี”
“นี่คือการเพิ่มเครื อข่ายทางธุ รกิจระหว่างประเทศของการจัดงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร
Meat Pro Asia จะเป็ นการก้าวเข้าสู่ ตลาดเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ของ Messe Frankfurt” Mr.Stephan Buurma
คณะกรรมการผู้บริ หาร บริษัท Messe Frankfurt Group และ กรรมการผู้จัดการสานักงานใหญ่ ประจาภูมิ ภาค
เอเชีย กล่าว “เรามองเห็นศักยภาพในการใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในส่วนธุรกิจนจากการจัดงาน IFFA
ใน แฟรงค์เฟิ ร์ตเพื่อนาเสนองานแสดงสินค้าแปรรู ปเนื้อสัตว์ช้ นั นาของโลกมาสู่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้”
ความร่ วมมือในอุตสาหกรรม
“การทางานอย่างใกล้ชิดกับ Messe Frankfurt เรามุ่งมัน่ ที่จะนาสิ่ งที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารมา
นาเสนอในงาน Meat Pro Asia เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ Meat Pro Asia ให้เป็ นเวทีที่ได้รับความเชื่อมัน่ ในภูมิภาค
อาเซียนด้านธุรกิจการแปรรู ปเนื้อสัตว์” Mr. Igor Palka กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แป
ซิฟิค กล่าว “เราได้มีการติดตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการแปรรู ปอาหารภายในงานของเราบางส่วน
ดังนั้นการจัดงาน Meat Pro Asia ควบคู่ไปพร้อมกับ VIV Asia จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมนี้ของ Messe Frankfurt พันธมิตรการจัดงานร่ วมกันในครั้งนี้ เราเชื่อมัน่ ว่างานจะประสบความสาเร็ จ
อย่างยิ่ง” Mr. Palka กล่าว
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ความเป็ นสากลเป็ นองค์ ประกอบสาคัญของงาน VIV Asia และงาน Meat Pro Asia”
คุณ ปนัดดา ก๋ งม้า ผูอ้ านวยการสายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์ และฝ่ ายปฏิบตั ิการ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ ส์ เอเชีย แป
ซิฟิค กล่าวว่า “กาหนดการจัดงานใหม่ในปี 2566 จะเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย อาทิ การดึงดูดผูซ้ ้ื อจาก
ต่างประเทศและผูม้ ีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม โดยเดือนมีนาคมเป็ นช่วงเวลาดั้งเดิมของ VIV Asia และเป็ น
ช่วงเวลาการจัดหาที่มนั่ คงและเหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรม โดยทั้งสองงานนี้จะมีกาหนดการจัดงานขึ้นใน
เดือนมีนาคม ในทุก ๆ 2 ปี ซึ่งเรายินดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้จดั งาน Meat Pro Asia ในช่วงเวลาที่สาคัญนี้ในปี 2566”
ตลาดที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและน่ าจับตามอง
ตลาดอาหารแปรรู ปในอาเซี ยนถูกผลักดันโดยความต้องการของชนชั้นกลางที่ เ พิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ ว่ า จะ
เติบโตถึง 5% ต่อปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2565
อย่างไรก็ตามสิ่ งที่เป็ นแรงผลักดันสาคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ คือ นโยบายของรั ฐบาลที่ มุ่งเปลี่ยน
ประเทศไทยให้เป็ นหนึ่งในผูส้ ่ งออกอาหาร 5 อันดับแรกของโลกภายในปี พ.ศ.2579 ดังนั้นจึงมีการการส่ งเสริ ม
สภาพแวดล้อมทางการค้าและกฎหมายที่เอื้อต่อผูเ้ ข้าร่ วมและนักลงทุน Meat Pro Asia จะอานวยความสะดวก
ให้แก่ผเู ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากทั้งอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ให้เข้าถึงตลาดที่มีศกั ยภาพสู งยิ่งขึ้น
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ จากฟาร์ มสู่ โต๊ะอาหาร
Meat Pro Asia พร้อมมอบทุกโซลูชนั่ ตั้งแต่ตน้ น้ าจนปลายน้ า ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์ม การ
ผลิตเนื้อสัตว์ ตลอดจนสู่ โต๊ะอาหาร หรื อ Farm to Table ซึ่งรวมถึงกระบวนการฆ่าสัตว์ ห่วงโซ่การประมวลผล
เต็มรู ปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ การติดฉลาก ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมคุณภาพ สุขอนามัย IoT
และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการบาบัดน้ าเสีย และอื่น ๆ
Meat Pro Asia จะถูกจัดขึ้นเป็ นครั้งแรกในวันที่ 2566 .ศ.มีนาคม พ 10 - 8ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3
กรุ งเทพ ฯ ร่ วมกันกับงาน VIV Asia โดยทั้งสองงานจะดึงดูดผูแ้ สดงสิ นค้ากว่า 1,ราย รวมถึงผูผ้ ลิตอุปกรณ์ 500
และผูจ้ ดั จาหน่าย ตลอดจนผูเข้
้ าชมงานมืออาชีพ ผูเ้ ชี่ยวชาญผูท้ ี่เกี่ยวข้องรวมถึงผูซ้ ้ือประมาณ 50,ราย จาก 000
ทัว่ โลก
งาน Meat Pro Asia จัดโดย Messe Frankfurt (HK) Ltd และ VNU Asia Pacific
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.meatpro-asia.com อีเมล์ meatproasia@china.messefrankfurt.com /
meatproasia@vnuasiapacific.com
------------------------------------- สิน้ สุดข่าวประชาสัมพันธ์ ---------------------------------------
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