VIV Asia 2017 – วิฟ เอเชีย 2017 สุ ดยอดงานนิทรรศการด้ านปศุสัตว์ ครบวงจร
กลับมาอีกครั้งบนพืน้ ทีจ่ ัดงานยิง่ ใหญ่กว่า พร้ อมเอือ้ ประโยชน์ แก่ ผ้ เู ข้ าชมงานมากกว่ าทุกปี
- กรุ งปั กกิ่ง ประเทศจีน วิฟ เอเชีย 2017 กลับมาอีกครั้ง พร้อมชูนโยบายและเป้ าหมายที่จะพัฒนาภาพลักษณ์และกิจกรรมภายในงานให้ตอบโจทย์ผเู้ ข้า
ชมงานจากนานาชาติมากกว่าเดิม ในปี ที่ 13 นี้ งานวิฟ เอเชีย 2017 หรื อ งานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีปศุ
สัตว์และสัตว์น้ าที่ครบวงจร กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
งานวิฟ เอเชีย ถูกจัดขึ้นทุก 2 ปี เป็ นงานนิทรรศการระดับเอเชียที่วงการปศุสัตว์ทวั่ โลกต่างรู ้จกั และให้ความสาคัญในมาเยีย่ ม
ชมงานจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ในครั้งนี้ ผจู ้ ดั มุ่งเน้นให้มีทุกธุ รกิจและบริ การเพื่อครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์
จนกระทัง่ ถึงการแปรรู ปเพื่อใช้บริ โภค (From Feed to Food) ภายในงานจะเป็ นแหล่งพบปะของนักธุ รกิจชั้นแนวหน้าระดับ
โลก ผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั ชั้นนาจากทั้งในเอเชียและยุโรปที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรู ปสัตว์ปีก เนื้ อหมู ผลิตภัณฑ์
จากนม และสัตว์น้ า
การเลือกสถานทีจ่ ัดงานและช่ วงเวลาทีเ่ หมาะสม
นายเซนยา แอนโทชิน ผูจ้ ดั การงานแสดงนิทรรศการหน้าใหม่ กล่าวว่า “ เราเลือกจัดงานในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเรี ยกได้วา่
เป็ นช่วงที่การจัดนิทรรศการธุ รกิจในด้านปศุสัตว์เป็ นที่นิยมมากทัว่ ทุกภูมิภาค ทั้งในยุโรป อเมริ กา และเอเชีย ซึ่ งวิฟ เอเชีย จะ
ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผูป้ ระกอบการ ผูเ้ ข้าชมงานทัว่ โลกเสมอมา ในด้านของสถานที่จดั งาน ในครั้งนี้ วฟิ เอเชีย ยังคง
เลือกใช้ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ เช่นครั้งที่ผา่ นมา เพราะผูเ้ ข้าชมงานสามารถ
เดินทางสะดวกสบายโดยระบบขนส่ งรถไฟฟ้ า โดยห่างจากสถานีเพียงแค่เดิน 5 นาที หรื อแม้แต่จะเดินทางจากสนามบิน หรื อ
ย่านโรงแรมสาคัญภายในเมืองก็ง่ายดายด้วยรถแท๊กซี่ ซึ่ งเอื้อประโยชน์ให้ผเู ้ ข้าชมงานเดินทางมาร่ วมงานอย่างง่ายดาย”
จุดเด่นพิเศษของงานในครั้งนี้คือ วิฟ เอเชีย ขยายพื้นที่การจัดงานใหญ่ที่สุดในแง่ของจานวนผูป้ ระกอบการที่ตอบรับมาออก
งาน และคาดการณ์ผขู ้ า้ ชมงานจากทัว่ โลก มีการจัดสรรพื้นที่โดยรวมสี่ หอ้ งโถงใหญ่เข้าด้วยกัน มีการพัฒนาสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆในศูนย์การประชุมจึงทาให้ทุกส่ วนของนิทรรศการครั้งนี้สามารถจัดไว้ในห้องโถงใหญ่เพียงห้องเดียว
เอื้อ
ประโยชน์ให้ผเู้ ข้าชมสามารถค้นหาที่ต้ งั จุดแสดงของสิ นค้าแต่ละอย่างจากผูแ้ สดงนิทรรศการแต่ละรายภายในงานได้อย่าง
ชัดเจนและไปเยีย่ มชมบูทได้ง่ายดาย ซึ่งบูธส่ วนใหญ่จะถูกจัดกลุ่มตามประเภทเหมือนการจัดงานครั้งก่อน รวมทั้งมีพาวิล
เลี่ยนนานาชาติสาหรับกลุ่มบริ ษทั จากประเทศต่างๆ มาจัดแสดงภายในงานด้วย

การขยายเครือข่ ายตลาดปศุสัตว์ ของผู้เข้ าชมงานจากทัว่ โลก
ในปี พ.ศ. 2558 การจัดงานวิฟ เอเชีย VIV Asia ครั้งที่ 12 มีผเู้ ข้าชมกว่า 38,425 คนตลอดการจัดงานสามวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
จานวนผูเ้ ข้าชม 33,229 คนในปี พ.ศ. 2556 ส่ วนผูแ้ สดงนิทรรศการที่ลงทะเบียนมีจานวนกว่า 874 คน ผูจ้ ดั คาดว่าในปี พ.ศ.
2560 จะมีจานวนผูเ้ ข้าชมเกินกว่า 40,000 คนและมีบริ ษทั ชั้นนากว่า 1,000 บริ ษทั จากทุกประเทศทัว่ โลก เพราะงานวิฟ เอเชีย
ได้ถูกประชาสัมพันธ์ยงั ภูมิภาคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นงานแถลงข่าวเปิ ดตัวที่ประเทศจีน, งานวิฟ มิดเดอร์นอีส (VIV MEA) ครั้ง
แรกที่อาบู ดาบี และยังได้ขยายไปสู่ ตลาดลาตินอเมริ กาโดยจัดการประชุมนานาชาติดา้ นสัตว์ปีกและไข่ไก่ (VIV Poultry &
Egg Summit 2016) ที่เมืองบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ในเดือนตุลาคมนี้ นับเป็ นการส่ งเสริ มเครื อข่ายตลาดปศุสัตว์จากทัว่
ภูมิภาคทัว่ โลกอย่างแท้จริ ง
การจัดสรรพืน้ ทีข่ องธุรกิจต่ างๆ ภายในงาน
โดยปกติในงานวิฟ เอชีย อุตสาหกรรมสัตว์ปีกจะเป็ นธุ รกิจที่มีพ้นื ที่จดั แสดงงานมากที่สุด ตามมาด้วยธุ รกิจเนื้อหมู,
ผลิตภัณฑ์นมและสัตว์น้ า “เรามัน่ ใจว่าจะมีผจู ้ ดั นิทรรศการประมาณ 1,000 ราย ซึ่งมีความต้องการบูธจัดงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในครั้งนี้ โดยเฉพาะจากบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจด้านสุ ขภาพและโภชนาการสัตว์ คาขอบูธจัดนิทรรศการมาจากบริ ษทั ทัว่ โลก แต่เรา
คาดว่า 5 ประเทศแรกที่จะมีบริ ษทั เข้าร่ วมจัดงานมากที่สุด คือ ประเทศจีน, เนเธอร์ แลนด์, ประเทศไทย, สหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเหมือนกับในปี พ.ศ. 2558” นายเซนยา แอนโทชินกล่าว ขอบข่ายของงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จะ
กว้างขึ้นโดยเราจะเพิม่ สองธุ รกิจที่แม้ไม่เกี่ยวกับธุ รกิจโปรตีนสัตว์โดยตรงไว้ในงาน นัน่ คือ ธุ รกิจสุ ขภาพและโภชนาการของ
สัตว์เลี้ยง เราได้เพิ่มการจัดงาน VIV Asia of Pet Health and Nutrition ซึ่งจัดเป็ นส่ วนย่อยไว้ในพาวิลเลี่ยน, การประชุม
PETSConnect Asia ก่อนเริ่ มงานวิฟ เอเชีย การประชุมพร้อมการจัดงานและหลังงานนิทรรศการ
ผู้เข้ าชมงานได้ เพิม่ พูนประสบการณ์
ภายในช่วงการจัดงานวิฟ เอเชียในครั้งนี้ จะมีการจัดงานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย ซึ่ งเป็ นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เครื่ องจักรกลการเกษตรที่จดั โดยสมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี โดยจัดแสดงในฮอลล์ติดกับ วิฟ เอเชีย การจัดงานร่ วมกันในครั้ง
นี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งงานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย (AGRITECHNICA ASIA) จะจัดครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2561 และ
หลังจากนั้นจะจัดทุกสองปี เท่านั้น “ธุ รกิจหลักของวิฟ เอเชีย ยังคงเป็ นการจัดงานสาคัญสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตและแปร
รู ปโปรตีนสัตว์ ไม่วา่ จะเป็ นในระดับภูมิภาคหรื อระดับโลก” นายรุ วนั เบอคุโล ผูจ้ ดั การวิฟ เอเชียระดับโลกกล่าว “อย่างไรก็
ตาม แม้งานแสดงในส่ วนของ PetsConnect และ AGRITECHNICA ASIA จะไม่ได้เป็ นส่ วนสาคัญของงานวิฟ เอเชีน แต่ก็จะ
ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูเ้ ข้าชมซึ่ งสนใจในธุ รกิจเหล่านี้”

เจ้ าบ้ านทีด่ ี
คุณปนัดดา อรรถโกวิท ผูจ้ ดั การโครงการวิฟ เอเชีย กล่าวว่า “การจัดงานจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูเ้ ข้าชม เราจัดงาน
โดยใช้พ้นื ฐานจากสิ่ งที่เราเรี ยนรู ้ในการจัดงานครั้งก่อนๆ ทั้งนี้เพื่อที่การเรี ยนรู้ของผูเ้ ข้าชมงานจะไม่ได้เริ่ มและจบอยูแ่ ค่เพียง
ที่ไบเทค” คุณปนัดดาเปิ ดเผยว่า “วิฟ เอเชีย ได้คดั เลือกเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ 60 คนเพื่อทางานตลอดช่วงเวลาการจัดนิทรรศการ
โดยเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับจะประจาอยูท่ ี่สนามบิน, ใจกลางเมืองและในโรงแรมชั้นนา 20 แห่งในกรุ งเทพ สุ ภาพสตรี ใน
เครื่ องแบบสี น้ าเงินของวิฟ เอเชียจะอยูท่ ี่งานเพื่อต้อนรับเมื่อคุณมาถึงกรุ งเทพฯ และจะคอยช่วยเหลือคุณตลอดช่วงที่คุณพัก
อยูท่ ี่กรุ งเทพเช่นกัน เราคิดว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่เราต้องต้อนรับผูเ้ ข้าชมงานเมื่อแขกมาถึงงาน และกล่าวขอบคุณเมื่อแขกไปจาก
งาน”
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