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ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
ผนึกกำลังควำมร่ วมมือระหว่ ำง วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค และ ดีแอลจี (DLG – German Agricultural Society) เปิ ดตัว
งำนเกษตรกรรมระดับโลก “อะกริเทคนิก้ำ เอเชีย 2017” (AGRITECHNICA ASIA 2017)
งำนแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้ ำนเครื่ องจักรกลกำรเกษตรและปศุสัตว์ ครบวงจร ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมภิ ำคเอเชีย
กรุ งเทพฯ / แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - 22 เมษายน 2559
นับเป็ นความร่ วมมือครั้งยิง่ ใหญ่สาหรับวงการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย เมื่อทาง สมาคมเกษตรแห่งประเทศเยอรมนี หรื อ ดีแอลจี (DLG –
German Agricultural Society) และ บริ ษท
ั วีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ ส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด (VNU Exhibitions Asia Pacific)
ประกาศสัญญาความร่ วมมือในการเปิ ดตัวงานแสดงสิ นค้าและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้านเกษตรกรรม “อะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017”
(AGRITICHNICA ASIA 2017) อย่างยิง่ ใหญ่ ซึ่ งกาหนดจัดขึ้น พร้อมกับงาน วิฟ เอเชีย 2017 งานนิ ทรรศการปศุสตั ว์ที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชีย ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไบเทค กรุ งเทพฯ ซึ่งถือเป็ นการนางานนิทรรศการระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในเมืองฮันโนเวอร์
ประเทศเยอรมนี เข้ามาในภูมิภาคเอเชียเป็ นครั้งแรก โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็ นงานนิทรรศการที่รวบรวมเครื่ องจักรและอุปกรณ์
การเกษตรครบวงจร ที่มุ่งเน้นไปที่การซื้อขาย และการเชื่องโยงความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป ภายใต้เงื่อนไขของ
การร่ วมทุนในครั้งนี้ ทางผูจ้ ดั จะร่ วมมือกันผลักดันให้งานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) เป็ นงาน
นิทรรศการที่มีประสิ ทธิภาพและยิง่ ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในวงการเกษตรระดับเอเชียเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผเู ้ ข้าชมงานทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศในการพบปะเจรจาธุรกิจอย่างครบสมบูรณ์
งานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017 เป็ นงานที่นาต้นแบบการจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรในยุโรปมาต่อยอดและปรับให้เหมาะสมการทา
การเกษตรในประเทศไทยซึ่งจะขยายขอบข่ายงานครอบคลุมไปถึงการแก้ไขปั ญหาของการทาการเกษตรในท้องถิ่นสาหรับการเพาะปลูก
ข้าว มันสาปะหลังและอ้อย ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยและเอเชีย ภายในงานจะเน้นการแสดงเทคโนโลยีที่หลากหลายจาก
ผูป้ ระกอบการจากชั้นนาทั้งในและต่างประเทศรวมถึงผูเ้ ชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่ วมส่งเสริ ม
การแก้ไขปั ญหาด้านวิศวกรรมการเกษตรซึ่งมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ให้กา้ วหน้า ใน
การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ปรับปรุ งคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งจะนาไปสู่การเติบโตของธุรกิจในภาพรวม
“นอกจากเศรษฐกิจที่เติบโตและแข็งแกร่ งมากขึ้นในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้แล้ว

ปั จจุบนั มีการพัฒนาโดยรวม
กลุ่มสมาชิกในอาเซียนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่ วมมือทางเศรษฐกิจการพัฒนาธุรกิจอาหาร และเทคโนโลยีการผลิตผลทางการเกษตร
สาหรับการผลิตอาหารอย่างยัง่ ยืน” ดร. อาชิมป์ สชอร์เนอร์ หัวหน้าฝ่ ายเศรษฐศาสตร์ดา้ นการเกษตร ของทาง ดีแอลจี กล่าว ถือได้วา่
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการค้าเครื่ องจักรที่สาคัญยิง่ ในภูมิภาคนี้ ด้วยเหตุน้ ีกรุ งเทพมหานคร จึงถูกเลือกให้เป็ นสถานที่สาหรับจัด
งานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) ในครั้งนี้
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“เอเชียเป็ นภูมิภาคสาคัญของห่ วงโซ่อาหารโลกที่มีพร้อมทั้งดินและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

การเกษตรจึงมีบททางสาคัญมาก
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศโซนเอเชีย ผูป้ ระการและบริ ษทั ชั้นนามากมายตั้งอยูใ่ นภูมิภาคนี้ ในตอนนี้งานระดับโลกอย่าง งานอะกริ
เทคนิกา้ ก็เข้ามาจัดงานที่เอเชียแล้ว! ผมเชื่อมัน่ ว่างานนี้จะนามาซึ่งแพลนฟอร์มธุรกิจใหม่ และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใน
เอเชีย
Lovol Group มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ร่วมกับ ดีแอลจี –สมาคมเกษตรแห่ งเยอรมนี (DLG – German Agricultural Society)

ที่จะนาเสนอแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริ การของเราให้กบั ลูกค้าจากทัว่ โลกผ่านทางงานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017
(AGRITICHNICA ASIA 2017)” กล่าวโดย นายหวัง กุยมิน, ประธานคณะกรรมการบริ ษท
ั Lovol China (Mr. Wang
Guimin, Chairman of the Board, LOVOL, China)

นอกจากนี้เพื่อความประทับใจในการเปิ ดตัวงานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) ทางผูจ้ ดั งานได้
นาเสนอแคมเปญพิเศษสาหรับผูซ้ ้ือรายสาคัญจากต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรม International Hosted Buyer Program เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจให้กบั ผูซ้ ้ือรายสาคัญมากกว่า 150 รายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
“ทางเราพิจารณาแล้วว่า

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็ นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอตั ราการเติบโตทางการเกษตรสูง พบอัตราการเพิ่มที่สูงโดดเด่นใน
อุตสาหกรรมการบริ โภคนม ซึ่งมาจากกลไกการจักการทุ่งหญ้าโดยใช้เครื่ องจักรประสิ ทธิภาพสูงของทาง Pottinger ซึ่งเราเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนี้ เรามีแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับทุกโครงสร้างการเกษตรทั้งฟาร์มเล็กจนถึงใหญ่ นับเป็ นการลงทุนในการ
เพาะปลูกเกษตรกรรมที่คุม้ ค่าอย่างยิง่ ” กล่าวโดย นายไฮนซ โพรทินเกอร์, กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั โพรทินเกอร์ แลนซเทคนิก จีเอมบีเอช
ออนเตรี ย (Mr. Heinz Pöttinger, Managing Director PÖTTINGER Landtechnik GmbH, Austria)
การจัดงานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) ครั้งแรกนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนา
อาทิเช่น บริ ษทั Lemken, LOVOL, Pottinger และบริ ษทั ผูผ้ ลิตทางการเกษตรชั้นนาอื่นๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย
ครั้งนี้เราจะเน้นเป็ นพิเศษในส่วนของการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ภายในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการสนับสนุนจากผูเ้ ชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมการเกษตรที่จะมาร่ วมถ่ายทอดความรู ้ในเรื่ องเทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับการทาการเกษตรในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชีย พร้อมนาเครื อข่ายเกษตรกรที่สาคัญเข้ามาเพื่อก่อให้เกิดการรับรู ้ถึงกลยุทธ์และการพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตรให้เป็ นนวัตกรรม
ใหม่ในเอเชียที่ได้รับรางวัลจากงานอะกริ เทคนิกา้
“เป้ าหมายสาคัญคือการพัฒนาตลาดใหม่ร่วมกันกับอุตสหกรรมเครื่ องจักรกลทางการเกษตร เราจะนาผูท
้ ี่มีอานาจตัดสิ นใจจากอาเซียน, จีน

อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี และตะวันออกกลางมาร่ วมกันอยูภ่ ายในงาน” นายแบร์น ค็อด, กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ดีแอลจี อินเตอร์เนชัน่
แนล จีเอมจีเอช (Mr.Bernd Koch, Managing Director DLG International GmbH) กล่าว
,

“เล๊มเคน (LEMKEN)

บริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเพาะปลูกเกษตรกรรมมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับมานานหลายปี จากตลาดในจีน
และอินเดีย ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเรามีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านการเกษตรยานยนต์ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน
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อนาคต เราตั้งใจอย่างยิง่ ที่จะมาเป็ นส่วนหนึ่งในงานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) ที่กรุ งเทพ ประเทศ

ไทย ซึ่งเป็ นงานสาคัญที่จะต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต” กล่าวโดย นาย แอนโธนีฟานเดอร์ เลย์ซีอีโอ, บริ ษทั เล๊มเคน จีเอมบีเอช
เคจี เยอรมนี (Mr. Anthony van der Ley, CEO LEMKEN GmbH & Co. KG, Germany)
ดีแอลจี – สมาคมเกษตรแห่งประเทศเยอรมนี (DLG – German Agricultural Society) เป็ นองค์กรอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง มีเครื อข่ายขนาดใหญ่ทวั่ โลก ดาเนินกิจกรรมที่ไม่แสวงหากาไรในประเทศกลุ่มเกษตรที่สาคัญ องค์กรจะทาหน้าที่ในฐานะ
หุน้ ส่วนเพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริ มกิจกรรมให้ประสบความสาเร็ จและส่งเสริ มการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศสาหรับบริ ษทั
ต่างประเทศที่พร้อมมาลงทุนโดยผ่านทางงานนิทรรศการเชิงธุรกิจ
สนับสนุนการหาตลาดใหม่ที่เหมาะสมโดยความร่ วมมือกันของ
พันธมิตรในระดับท้องถิ่น ซึ่งในปี 2558 ที่ผา่ นมา ได้มีการจัดงานอะกริ เทคนิกา้ (AGRITECHNICA) ซึ่งเป็ นหนึ่งในจานวน 25 งาน
นิทรรศการใน จาก 15 ประเทศทัว่ โลก โดยก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งการทาธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่และการทาสัญญาซื้อขาย
ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั และผลิตภัณฑ์ได้เปิ ดตัวสู่ตลาดใหม่มากขึ้นด้วย
บริ ษทั ดีแอลจี อินเตอร์เนชัน่ แนล จีเอมจีเอช (DLG International GmbH) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1987 เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาชานาญการใน
ด้านการให้คาแนะนาสาหรับองค์กรธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีกว่า 8 สาขาทัว่ โลก ได้แก่ รัสเซีย, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์,
โปแลนด์, โรมาเนีย, ตุรกี, จีน และเยอรมนี
การร่ วมมือกันในครั้งนี้จะเป็ นผนวกความชานาญของทั้งทาง ดีแอลจี (DLG) และ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ ส์ เอเชีย แปซิฟิค
(VNU Exhibitions Asia Pacific) “ในบริ ษทั วีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ ส์ เอเชีย แปซิฟิค (VNU Exhibitions Asia Pacific) เรามี
ความสาเร็ จจากการพัฒนางานร่ วมกันกับทางเยอรมันอยูบ่ า้ งในอดีต การทางานร่ วมกับ ดีแอลจี (DLG) จะทาให้เกิดเวทีทางธุรกิจที่
น่าเชื่อถือสาหรับภูมิภาคเอเชีย สิ่ งที่สาคัญที่สุด เราสามารถร่ วมอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ามาร่ วมกันภายในงานเดียว จากจุดเริ่ มต้นของตลาด
ไปสู่สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างสมบูรณ์” นายนิโน กรุ ตต์เก กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ ส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด
(Mr. Nino Gruettke, Managing Director of VNU Exhibitions Asia Pacific) กล่าว
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับงานอะกริ เทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) กรุ ณาติดต่อ
คุณ มารี เซอร์เวย์
คุณเอกชัย ผลสมบุญ
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