
 
 

      
 

VIV Asia 2017 – วฟิ เอเชีย 2017 สุดยอดงานนิทรรศการด้านปศุสัตว์ครบวงจร 

กลบัมาอกีคร้ังบนพืน้ทีจั่ดงานยิง่ใหญ่กว่า พร้อมเอือ้ประโยชน์แก่ผู้เข้าชมงานมากกว่าทุกปี 

- กรุงปักก่ิง ประเทศจีน - 

วฟิ เอเชีย 2017 กลบัมาอีกคร้ัง พร้อมชูนโยบายและเป้าหมายท่ีจะพฒันาภาพลกัษณ์และกิจกรรมภายในงานใหต้อบโจทยผ์ูเ้ขา้
ชมงานจากนานาชาติมากกวา่เดิม ในปีท่ี 13 น้ี งานวฟิ เอเชีย 2017 หรือ งานแสดงสินคา้และนิทรรศการดา้นเทคโนโลยปีศุ
สัตวแ์ละสัตวน์ ้าท่ีครบวงจร ก าหนดจดังานระหวา่งวนัท่ี 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

งานวฟิ เอเชีย ถูกจดัข้ึนทุก 2 ปี เป็นงานนิทรรศการระดบัเอเชียท่ีวงการปศุสัตวท์ัว่โลกต่างรู้จกัและใหค้วามส าคญัในมาเยีย่ม
ชมงานจ านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในคร้ังน้ีผูจ้ดัมุ่งเนน้ใหมี้ทุกธุรกิจและบริการเพื่อครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเล้ียงสัตว ์
จนกระทัง่ถึงการแปรรูปเพื่อใชบ้ริโภค (From Feed to Food) ภายในงานจะเป็นแหล่งพบปะของนกัธุรกิจชั้นแนวหนา้ระดบั
โลก ผูบ้ริหารจากบริษทัชั้นน าจากทั้งในเอเชียและยโุรปท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปสัตวปี์ก เน้ือหมู ผลิตภณัฑ์
จากนม และสัตวน์ ้า  

การเลอืกสถานทีจั่ดงานและช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 

นายเซนยา แอนโทชิน ผูจ้ดัการงานแสดงนิทรรศการหนา้ใหม่ กล่าววา่ “ เราเลือกจดังานในเดือนมีนาคม 2560 ซ่ึงเรียกไดว้า่
เป็นช่วงท่ีการจดันิทรรศการธุรกิจในดา้นปศุสัตวเ์ป็นท่ีนิยมมากทัว่ทุกภูมิภาค ทั้งในยโุรป อเมริกา และเอเชีย ซ่ึงวฟิ เอเชีย จะ
ไดรั้บผลตอบรับอยา่งดีจากผูป้ระกอบการ ผูเ้ขา้ชมงานทัว่โลกเสมอมา ในดา้นของสถานท่ีจดังาน ในคร้ังน้ีวฟิ เอเชีย ยงัคง
เลือกใชศู้นยนิ์ทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เช่นคร้ังท่ีผา่นมา เพราะผูเ้ขา้ชมงานสามารถ
เดินทางสะดวกสบายโดยระบบขนส่งรถไฟฟ้า โดยห่างจากสถานีเพียงแค่เดิน 5 นาที หรือแมแ้ต่จะเดินทางจากสนามบิน หรือ 
ยา่นโรงแรมส าคญัภายในเมืองก็ง่ายดายดว้ยรถแทก๊ซ่ี ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ใหผู้เ้ขา้ชมงานเดินทางมาร่วมงานอยา่งง่ายดาย” 

จุดเด่นพิเศษของงานในคร้ังน้ีคือ วฟิ เอเชีย ขยายพื้นท่ีการจดังานใหญ่ท่ีสุดในแง่ของจ านวนผูป้ระกอบการท่ีตอบรับมาออก
งาน และคาดการณ์ผูข้า้ชมงานจากทัว่โลก มีการจดัสรรพื้นท่ีโดยรวมส่ีหอ้งโถงใหญ่เขา้ดว้ยกนั มีการพฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆในศูนยก์ารประชุมจึงท าใหทุ้กส่วนของนิทรรศการคร้ังน้ีสามารถจดัไวใ้นหอ้งโถงใหญ่เพียงห้องเดียว เอ้ือ
ประโยชน์ใหผู้เ้ขา้ชมสามารถคน้หาท่ีตั้งจุดแสดงของสินคา้แต่ละอยา่งจากผูแ้สดงนิทรรศการแต่ละรายภายในงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและไปเยีย่มชมบูทไดง่้ายดาย ซ่ึงบูธส่วนใหญ่จะถูกจดักลุ่มตามประเภทเหมือนการจดังานคร้ังก่อน รวมทั้งมีพาวลิ
เล่ียนนานาชาติส าหรับกลุ่มบริษทัจากประเทศต่างๆ มาจดัแสดงภายในงานดว้ย 

 



 
 

      
 

การขยายเครือข่ายตลาดปศุสัตว์ของผู้เข้าชมงานจากทัว่โลก 

ในปี พ.ศ. 2558 การจดังานวิฟ เอเชีย VIV Asia คร้ังท่ี 12 มีผูเ้ขา้ชมกวา่ 38,425 คนตลอดการจดังานสามวนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก
จ านวนผูเ้ขา้ชม 33,229 คนในปี พ.ศ. 2556 ส่วนผูแ้สดงนิทรรศการท่ีลงทะเบียนมีจ านวนกวา่ 874 คน ผูจ้ดัคาดวา่ในปี พ.ศ. 
2560 จะมีจ านวนผูเ้ขา้ชมเกินกวา่ 40,000 คนและมีบริษทัชั้นน ากวา่ 1,000 บริษทัจากทุกประเทศทัว่โลก เพราะงานวฟิ เอเชีย 
ไดถู้กประชาสัมพนัธ์ยงัภูมิภาคต่างๆ ไม่วา่จะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตวัท่ีประเทศจีน, งานวฟิ มิดเดอร์นอีส (VIV MEA) คร้ัง
แรกท่ีอาบู ดาบี และยงัไดข้ยายไปสู่ตลาดลาตินอเมริกาโดยจดัการประชุมนานาชาติดา้นสัตวปี์กและไข่ไก่ (VIV Poultry & 
Egg Summit 2016) ท่ีเมืองบวัโนสไอเรส อาร์เจนตินา ในเดือนตุลาคมน้ี นบัเป็นการส่งเสริมเครือข่ายตลาดปศุสัตวจ์ากทัว่
ภูมิภาคทัว่โลกอยา่งแทจ้ริง 

การจัดสรรพืน้ทีข่องธุรกจิต่างๆ ภายในงาน 

โดยปกติในงานวฟิ เอชีย อุตสาหกรรมสัตวปี์กจะเป็นธุรกิจท่ีมีพื้นท่ีจดัแสดงงานมากท่ีสุด ตามมาดว้ยธุรกิจเน้ือหม,ู 
ผลิตภณัฑน์มและสัตวน์ ้า “เรามัน่ใจวา่จะมีผูจ้ดันิทรรศการประมาณ 1,000 ราย ซ่ึงมีความตอ้งการบูธจดังานเพิ่มข้ึนอยา่งมาก
ในคร้ังน้ีโดยเฉพาะจากบริษทัท่ีท าธุรกิจดา้นสุขภาพและโภชนาการสัตว ์ ค  าขอบูธจดันิทรรศการมาจากบริษทัทัว่โลก แต่เรา
คาดวา่ 5 ประเทศแรกท่ีจะมีบริษทัเขา้ร่วมจดังานมากท่ีสุด คือ ประเทศจีน, เนเธอร์แลนด,์ ประเทศไทย, สหรัฐอเมริกาและ
ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงเหมือนกบัในปี พ.ศ. 2558” นายเซนยา แอนโทชินกล่าว ขอบข่ายของงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จะ
กวา้งข้ึนโดยเราจะเพิ่มสองธุรกิจท่ีแมไ้ม่เก่ียวกบัธุรกิจโปรตีนสัตวโ์ดยตรงไวใ้นงาน นัน่คือ ธุรกิจสุขภาพและโภชนาการของ
สัตวเ์ล้ียง เราไดเ้พิ่มการจดังาน VIV Asia of Pet Health and Nutrition ซ่ึงจดัเป็นส่วนยอ่ยไวใ้นพาวลิเล่ียน, การประชุม 
PETSConnect Asia ก่อนเร่ิมงานวฟิ เอเชีย การประชุมพร้อมการจดังานและหลงังานนิทรรศการ  

ผู้เข้าชมงานได้เพิม่พูนประสบการณ์ 

ภายในช่วงการจดังานวฟิ เอเชียในคร้ังน้ี จะมีการจดังานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย ซ่ึงเป็นงานแสดงนวตักรรมและเทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีจดัโดยสมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี โดยจดัแสดงในฮอลลติ์ดกบั วฟิ เอเชีย การจดังานร่วมกนัในคร้ัง
น้ีจะเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ซ่ึงงานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย (AGRITECHNICA ASIA) จะจดัคร้ังต่อไปในปี พ.ศ. 2561 และ
หลงัจากนั้นจะจดัทุกสองปีเท่านั้น “ธุรกิจหลกัของวฟิ เอเชีย ยงัคงเป็นการจดังานส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตและแปร
รูปโปรตีนสัตว ์ไม่วา่จะเป็นในระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลก” นายรุวนั เบอคุโล ผูจ้ดัการวฟิ เอเชียระดบัโลกกล่าว “อยา่งไรก็
ตาม แมง้านแสดงในส่วนของ PetsConnect และ AGRITECHNICA ASIA จะไม่ไดเ้ป็นส่วนส าคญัของงานวฟิ เอเชีน แต่ก็จะ
ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ของผูเ้ขา้ชมซ่ึงสนใจในธุรกิจเหล่าน้ี” 

 



 
 

      
 

เจ้าบ้านทีด่ี 

คุณปนดัดา อรรถโกวทิ ผูจ้ดัการโครงการวฟิ เอเชีย กล่าววา่ “การจดังานจะช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ของผูเ้ขา้ชม เราจดังาน
โดยใชพ้ื้นฐานจากส่ิงท่ีเราเรียนรู้ในการจดังานคร้ังก่อนๆ ทั้งน้ีเพื่อท่ีการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมงานจะไม่ไดเ้ร่ิมและจบอยูแ่ค่เพียง
ท่ีไบเทค” คุณปนดัดาเปิดเผยวา่ “วฟิ เอเชีย ไดค้ดัเลือกเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ 60 คนเพื่อท างานตลอดช่วงเวลาการจดันิทรรศการ 
โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับจะประจ าอยูท่ี่สนามบิน, ใจกลางเมืองและในโรงแรมชั้นน า 20 แห่งในกรุงเทพ สุภาพสตรีใน
เคร่ืองแบบสีน ้าเงินของวฟิ เอเชียจะอยูท่ี่งานเพื่อตอ้นรับเม่ือคุณมาถึงกรุงเทพฯ และจะคอยช่วยเหลือคุณตลอดช่วงท่ีคุณพกั
อยูท่ี่กรุงเทพเช่นกนั เราคิดวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งตอ้นรับผูเ้ขา้ชมงานเม่ือแขกมาถึงงาน และกล่าวขอบคุณเม่ือแขกไปจาก
งาน” 
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