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17 สิงหาคม 2563

AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA 2020 เลื่อนการจัดงานเป็ นเดือนพฤษภาคม 2564
AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA 2020 กาหนดจัดงานใหม่เป็ นวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 โดยผูจ้ ดั งานฯ ยังคง
นาเสนองานแสดงสิ นค้านานาชาติดา้ นเทคโนโลยีเครื่ องจักรกลการเกษตร ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และนวัตกรรมด้าน
การปลูกพืชไร่ และพืชสวนควบคู่กนั ไป พร้อมกับการจัดสัมมนาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรในภูมิภาค
เอเชีย
องค์กรเกษตรแห่ งเยอรมัน (DLG) และ บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค ตัดสิ นใจเลื่อนการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA
และ Horti ASIA 2020 จากเดือนตุลาคม 2563 ไปเป็ นวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 โดยการตัดสิ นใจในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก
ความไม่ชดั เจนในข้อกาหนดของการเดินทางระหว่างประเทศ ผูจ้ ดั งานฯ ได้ทาแบบสารวจความคิดเห็นกับผูแ้ สดงสิ นค้า
และผูส้ นใจเข้าชมงาน ซึ่งผลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่าควรเลื่อนการจัดงานออกไป
Mr. Bernd Koch กรรมการผูจ้ ดั การจากองค์กรเกษตรแห่ งเยอรมัน (DLG) กล่าวว่า “การตัดสิ นใจเลื่อนงานทั้งสองงานใน
ครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่เนื่องจากสถานการณ์การเดินทางระหว่างประเทศและมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยยังไม่
ชัด เจน จึ ง ท าให้ เราไม่ ส ามารถด าเนิ น การจัด งานทั้ง สองงานตามแผนที่ วางไว้ในปี นี้ เพราะเป้ าหมายหลักคื อ การจัด
นิทรรศการระดับนานาชาติ เพื่อเรี ยนเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ และรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาหรื อตอบสนองต่อความต้องการภาค
เกษตรจากทัว่ ทุกมุมโลก”
“เราเชื่อว่าการตัดสิ นใจเลื่อนงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA 2020 ไปเป็ นเดือนพฤษภาคม 2564 ช่วยเพิ่ม
ความเชื่ อมัน่ แก่ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าและผูเ้ ข้าชมงาน ในการเตรี ยมความพร้ อมการจัด งานแสดงสิ นค้าและงานประชุ ม
นานาชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการตัดสิ นใจในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการปรึ กษาหารื อกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผลสรุ ป
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนงานไปเดือนพฤษภาคม 2564” Mr. Heiko M. Stutzinger กรรมการผูจ้ ดั การจากบริ ษทั วีเอ็นยู
เอเชีย แปซิฟิค กล่าวเสริ ม
พร้ อมเปิ ดการจัดแสดงสินค้าและสัมมนาออนไลน์ AGRITECHNICA ASIA & Horti ASIA – Digital Connect
ณ ช่ วงเวลานี้ จนถึงกาหนดจัดงานเดื อนพฤษภาคม 2564 ผูจ้ ดั งานฯ พร้ อมนาเสนอการจัดแสดงสิ นค้าและสัมมนาผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Event) แก่ผปู ้ ระกอบการที่ไม่สามารถมาแสดงสิ นค้าและเข้าร่ วมชมงานในปี นี้ แพลตฟอร์ ม
นี้จะเปิ ดให้เข้าร่ วมชมสิ นค้า ทานัดเจราจาธุรกิจ และเข้าร่ วมฟังสัมมนาออนไลน์ ในกาหนดวันจัดงานเดิม 14 ตุลาคม 2563
โดยผูผ้ ลิต ผูซ้ ้ือและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเกษตรจะได้รับคาเชิญเข้าร่ วมแพลตฟอร์ มออนไลน์และกดรับนัดหมายกับผูเ้ ข้าร่ วม
แสดงสิ นค้าในรู ปแบบออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์ม ‘AGRITECHNICA ASIA & Horti ASIA – Digital Connect’
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA 2020 และ Virtual Platform ได้ที่
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กรุ ณาติดต่อ
แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip@vnuasiapacific.com และ ศศิวิมล นิติกรวรากุล sasiwimon@vnuasiapacific.com

www.agritechnica-asia.com and www.horti-asia.com
เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยูฯ
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริ ษทั เครื อ วีเอ็นยูฯ ดาเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสิ นค้าในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก มี
สานักงานใหญ่อยู่ที่ เมืองอูเทร็ คท์-ประเทศเนเธอร์ แลนด์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซี่ ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุ งเทพ -ประเทศไทย เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าระดับนานาชาติของกลุ่มบริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs สาหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษทั Royal Dutch Jaarbeurs ได้ร่วมทุนกับ บริ ษทั TCC Assets ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ชั้นแนว
หน้าที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ทาให้บริ ษทั วีเอ็นยู เอเชี ย แปซิ ฟิค ดาเนิ นกิจการครอบคลุมตลาดเอเชี ย
แปซิ ฟิ กได้อ ย่างสมบู ร ณ์ โดยมี ค วามเชี่ ย วชาญการจัด งานแสดงสิ น ค้าสาหรั บ อุ ต สาหกรรมปศุ สัต ว์ เทคโนโลยี เพื่ อ
การเกษตร สัตว์เลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบตั ิการและชีววิทยา
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.vnuasiapacific.com
เกี่ยวกับองค์กรเกษตรแห่ งเยอรมัน (DLG)
องค์กรเกษตรแห่ งเยอรมัน (DLG) ก่ อตั้งขึ้น เมื่ อปี 2428 โดย Max Eyth โดยเป็ นองค์กรที่ ป รึ กษาชานาญการในด้านให้
คาแนะน าแก่ องค์กรเกษตรกรรม ธุ รกิ จการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จุดประสงค์ของ DLG คือการมอบความรู ้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่ องจักรกลการเกษตรเพื่อช่วยพัฒนาส่ งเสริ มการทางานของเกษตรกร DLG มีสมาชิกทั้งหมด 31,000
คน ซึ่งเป็ นองคก์รอิสระที่มีเครื อข่ายขนาดใหญ่ทวั่ โลก และเนื่องจากเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและผูน้ าในด้านการเกษตร DLG จึงได้
จัดงานแสดงสิ นค้าด้านเครื่ องมือและเครื่ องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม เพื่อ เป็ น
เวทีในการเจรจาธุรกิจและเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั และผลิตภัณฑ์ได้เปิ ดตัวสู่ตลาดใหม่อีกด้วย
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.dlg-international.com

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กรุ ณาติดต่อ
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