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THAIFEX – Anuga Asia 2022 พร้อมจัดแสดงยิง่ ใหญ่
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ที่กำลังเผชิญหน้ากับการปรับตัวครั้งสำคัญ
THAIFEX – Anuga Asia 2022 พร้อมจัดแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายมากถึง 11 กลุ่มอุตสาหกรรม
รวบรวมผู้เข้าร่วมจัดแสดง 1,200 ราย นำทัพผู้ซื้อศักยภาพกว่า 2,500 ราย คาดดึงดูดผู้เข้าชมงานกว่า 40,000 ราย พร้อม
จัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ไฮไลต์สินค้านวัตกรรม ตอบรับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างครบ
ครัน
กรุงเทพฯ (28 เมษายน 2565) —THAIFEX – Anuga Asia 2022 งานแสดงสินค้าด้านอาหารชั้นนำของภูมิภาค
เอเชีย งานเดียวที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งระบบอย่างทั่วถึงทั้งภูมิภาค รวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำ
ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้ซื้อจากภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อการเรียนรู้เกี่ ยวกับ
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ เปิดโอกาสเข้าถึงกลุ่มตลาดใหม่ พร้อมอั ปเดตแนวโน้มตลาดที่กำลังเติบโตและเสริมสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ภายหลังวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ พร้อมจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทั้งในและ
ต่างประเทศ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคมนี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ในปีนี้ งาน THAIFEX – Anuga Asia มุ่งเน้นตอบโจทย์ธุรกิจให้กับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าอาหาร พร้อมเชื่อมโยง
สายพานการผลิตทั้งอุตสาหกรรม ชูธงแพลตฟอร์มคุณภาพสูงแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจ โดยงานนี้พร้อมจัดแสดง
ศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายมากถึง 11 กลุ่มอุตสาหกรรม รวบรวมผู้เข้าร่วมจัดแสดง 1,200 ราย นำทัพผู้
ซื้อศักยภาพกว่า 2,500 ราย คาดดึงดูดผู้เข้าชมงานกว่า 40,000 ราย พร้อมจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ไฮไลต์ ส ินค้า
นวัตกรรม ตอบรับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างครบครัน
ภายในงานพบกับผลิตภัณฑ์และโซลูชันจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายครอบคลุมทั้งพื้นที่จัด
แสดงภายในฮอลล์ 9 ทั้งนี้ผ ู้ร ่ว มจัดงานยังได้ร่ว มกันจัดแสดงโซนใหม่ภ ายในงาน THAIFEX – Anuga Future Food
Market นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการล้ำสมัย แห่งยุคตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อเพื่อการเข้าถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีล่าสุดที่กำลังมีอิทธิพลและส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน
Wendy Lim ผู้จัดการทั่วไปของโคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) ผู้นำในการจัดงานแฟร์ด้านอาหารและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของโลก กล่าวว่า “ภายในงานปีนี้ได้มีการจัดโปรแกรม
Hosted Buyer และ Priority Buyer Club เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมงานได้มีการติดต่อเจรจาธุรกิจตามคำเรียกร้อง
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ของผู้เข้าร่วมงานอี กครั้ง ทั้งนี้จากผลของการจัดโปรแกรม Hosted Buyer ครั้งล่าสุดในปีที่ผ่าน สามารถบรรลุยอดการ
สั่งซื้อจากผู้ซื้อรายใหม่รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งผลให้เกิดคำสั่งซื้อ
และยอดรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมมูลค่า 27 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปีนี้ เราคาดว่าจะสามารถบรรลุยอดคำสั่งซื้อไม่
น้อยกว่าที่ประมาณการณ์ไว้เมื่อปีก่อนหน้า อย่างแน่นอน ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการชั้นนำ กว่า 2000 รายจากบริษัทต่าง ๆ
อาทิ BGF Retail และ Circle K ได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้ว และเราคาดหวังการจัดงานในปีนี้จะประสบ
ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ”
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมในรูปแบบ “The Hybrid Edition” เป็น
การผสมผสานการจัดงานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ เชื่อมโยงศักยภาพการจัดงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย
แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อธุรกิจผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้เข้างานเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับธุรกิจก่อนการจัดงานแสดงจริง
โดยได้มีบูธและเวทีการประชุม เสวนาเพื่อการพบปะ และจัดแสดงงานออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้จัดแสดงงาน
จากต่างประเทศที่อาจไม่สามารถมาร่วมจัดแสดงได้ในรูปแบบปกติ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาจาก
เวทีการประชุม Future Food Experience+ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลัก ผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับ
โลก และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิ เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม 10 อันดับแรก การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรมและความยั่งยืน เป็นต้น และพิเศษไปกว่านั้น ในปีนี้จะมีการนำเสนอการ
เสวนาในหัวข้อ THAIFEX – Anuga Start-Up ซึ่งผู้ประกอบการจะนำเสนอนวัตกรรมของตนต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ ร่วม
ทุน นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต โดยการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน
ช่องทางโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดแสดงงานเป็นเวทีธุรกิจที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จ ผู้ร่วมจัดงานได้คำนึงถึงความ
ปลอดภัย และมาตรฐานสุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยได้ปฏิบัติและดำเนินการตามคำแนะนำ มาตรการ
กฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (CCSA) อย่างเคร่งครัด
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ร่วมจัดโดยโคโลญเมสเซ่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหอการค้า
ไทย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thaifex-anuga.com รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในงานได้ที่ facebook.com/thaifexanugaasia
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เกี่ยวกับ โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเทคโนโลยีด้านอาหารระดับโลก
โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) เป็นผู้นำในการจัดงานแฟร์ด้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มชั้นนำของโลก เช่น Anuga, ISM และ Anuga FoodTec ซึ่งล้วนเป็นงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
โคโลญเมสเซ่ไม่เพียงแต่จะจัดงานเทรดแฟร์ด้านอาหารในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนีเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในตลาด
ต่าง ๆ ที่กำลังขยายตัวทั่วโลก อาทิ บราซิล จีน โคลอมเบีย อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น ไทย สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านจุดเด่นและบริบทของตลาด กิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วโลกเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับ
ธุรกิจระดับนานาชาติ ซึ่งจะทำให้เข้าถึงตลาดต่าง ๆ ได้ และสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศที่ยั่งยืนและมั่นคง
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs
เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงช่วย
อำนวยความสะดวกทางการค้า ลดต้น ทุน สร้างมูล ค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาในการเข้าถึงตลาด
ต่างประเทศและดูแลธุรกิจ ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย
และมุ่งให้ไทยเป็นประตูทางการค้าสำคัญแห่งภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ ditp.go.th
เกี่ยวกับ หอการค้าไทย
หอการค้าไทยมีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุน ดูแล ส่งเสริมธุรกิจไทย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่
thaichamber.org
ขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุสำหรับกองบรรณาธิการ:
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Media Bites
สำหรับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน:
Website thaifex-anuga.com / Facebook THAIFEX-Anuga Asia / Instagram @thaifexanugaasia
LinkedIn THAIFEX - Anuga Asia
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