Thailand LAB INTERNATIONAL & Bio Asia Pacific ประกาศความพร้อมการจัดแสดงงานสิ นค้าเต็มรูปแบบ
พร้อมเปิ ดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายในงานปี นี้ อย่างคับคัง่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิ จช่วงปลายปี !

[ซ้าย – ขวา] คุณพิเชษฐ์ วีระวุฒิพล/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย/ บริ ษท
ั ไบโอเเอคทีฟ จากัด - คุณสุทธิดารักษ์ ชัยจันทร์/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด/ บริษทั เมอร์ค จากัด - คุณญานี ลีตะนันท์/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย/ บริษทั ไอกะ เวิร์ค ไทยเเลนด์ จากัด - คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ/

ผูจ้ ดั การโครงการอาวุโส/ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ ส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด - ดร.เพอชา เฮงตระกูล/ กรรมการผูจ้ ดั การ/ บริ ษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด - คุณวิภา ทองอัมพร/ ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย/ บริษทั เบคไทย กรุ งเทพอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด - คุณณฐพงศ์
ยรรยงพิทยกุล/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนเเละนโยบาย/ บริษทั พาราไซแอนติฟิค จากัด - คุณ ศุภศักดิ์ ดุละลัมพะ/ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป/ บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม ทีผ่ ่านมา วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ผูน้ าด้านการจัดงานสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์อย่างงาน
Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 รวมถึงงาน Bio Asia Pacific 2022 ซึง่ เป็ นงานแสดงผลงานวิจยั นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นชีววิทยาศาสตร์
ตลอดจนการแพทย์สมัยใหม่ ซึง่ ได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้จดั ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานให้กบั บรรดาผูป้ ระกอบการ
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยได้รบั การตอบรับเข้าร่วมงานมาอย่างล้นหลามจากผูป้ ระกอบการชัน้ นามากกว่า 100 รายในครัง้ นี้ ภายในงานมี
การอัพเดทข้อมูลต่างๆ รวมถึงการกลับมาจัดงานแบบ Physical Event แบบเต็มรูปแบบให้สมกับการรอคอยของผูป้ ระกอบการ โดยในงานมีการบรรยายเรื่องกฏระเบียบ
ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อมระบบลงทะเบียนรูปแบบใหม่ตลอดจนการสัมภาษณ์พเิ ศษถึงความมันใจของผู
่
ป้ ระกอบการชัน้ นาของประเทศทีต่ อ้ งการเข้ามาร่วมงานในครัง้ นี้
คุณ อนุชา พันธุพ์ เิ ชฐ/ ผูจ้ ดั การโครงการอาวุโส/ วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นส์
ั ่ เอเชีย แปซิฟิค จากัด กล่าวว่า “ในปี น้ถี อื ว่าเราได้รบั การตอบรับอย่างดีมากจากบรรดาผูป้ ระกอบการ
หลังจากในปี ก่อนๆ ทีเ่ ราจัดงานทัง้ ในรูปแบบ Hybrid เมื่อปี 2020 และจัดแบบ Virtual ในปี 2021 เรามันใจว่
่ าผูป้ ระกอบการทุกรายพร้อมแล้วสาหรับการกลับมา
จัดงานในรูปแบบปกติ หรือ Physical Event อย่างเต็มรูปแบบ โดยวันนี้ได้รบั เกียรติจากผูป้ ระกอบการมากกว่า100 บริษทั และหลายๆบริษทั มีความกระตือรือร้นอย่างยิง่
ในการทีจ่ ะกลับมาออกงาน จากการพูดคุยกับบรรดาผูป้ ระกอบการของเรา พบว่าในปี น้หี ลายบริษทั จะมีการนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ มาเปิ ดตัวภายในงาน
ซึง่ มันใจได้
่
เลยว่าการจัดงานในปี น้จี ะทวีความน่าสนใจ และ ช่วยกระตุน้ การซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมเครือ่ งมือห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาตร์
และอุตสาหกรรมยา ให้กลับมาคึกคักมากขึน้ ตลอดจนช่วยส่งเสริมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมในช่วงปลายปี น้ดี ว้ ย!”

“เนื่องจากสถานการณ์โควิดทาให้การจัดงานแสดงสินค้าแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย virtualอาจจะเป็ นคาตอบทีด่ เี นื่องจากความปลอดภัย แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดขี น้ึ แล้ว
เราก็คาดหวังว่า การจัดแสดงสินค้าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าชมอย่างยิง่ ผมเชื่อมันว่
่ าการจัดงานในรูปแบบปกติ (Physical Event) ยังไงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องของ
เครื่องมือห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ยังไงก็ยงั ได้เปรียบกว่าการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ” คุณสมชัย ชาครศิริ General Manager, DKSH กล่าว
“สาหรับการจัดแบบ Physical Event เป็ นเวทีเจรจาการค้าทีเ่ ชื่อมโยงให้ทงั ้ ผูค้ า้ ผูท้ ม่ี านาเสนอ และผูร้ ่วมงานได้มปี ฏิสมั พันธ์กนั แบบทีท่ ุกท่านคุน้ เคย
สาหรับผูท้ ม่ี าเข้าร่วมงานจะได้รบั ฟั งการนาเสนอเครื่องมือ และ นวัตกรรมใหม่ๆของเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ ยังสามารถสัมผัสหรือมีประสบการณ์ร่วม
ได้โดยตรงอีกด้วย” ดร. โสภณ ปุระวัฒน์ Product Manager, Becthai กล่าวเสริม
สาหรับผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL
ซึง่ มีกาหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ฮอล 102- 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ท่ี
www.thailandlab.com หรือ www.bioasiapacific.com หรือสอบถามเพิม่ เติมโทร. 02-1116611
**พิเศษสาหรับผูท้ ล่ี งทะเบียนล่วงหน้า ลุน้ รับรางวัลพิเศษมากมาย ติดตามข่าวสารการจัดงานได้ทุกช่องทาง Social media ของ Thailand LAB

