AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA บุกภาคตะวันออก จัดแสดงสาธิ ตการใช้

เครื่องจักรกลเกษตรในสวนผลไม้ เรียกน้าย่อยก่อนจัดงานจริ งวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564
12 พฤศจิกายน 2563
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิ ค และ องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) ผู้จดั งานฯ AGRITECHNICA ASIA &
HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจัก รกลการเกษตร และงานแสดงปั จจัยการผลิตทางการเกษตรและ
นวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมภิ าคเอเชีย กลับมาเดินสายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
อีกครัง้ เล็งกลุ่มเป้ าหมายชาวสวนภาคตะวันออก ที่มศี กั ยภาพเป็ นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนเพื่อการส่งออกที่
สาคัญ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 โดยมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตร จะ
กระตุน้ ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีจดั การการผลิตพืช และเพื่อปูทางสาหรับการจัดงานแสดงสินค้าในปี หน้านี้
ทัง้ นี้ ผู้จดั งานฯ ได้รบั เกียรติ จากคณะกรรมการสมาคมสื่อเกษตรฯ นาโดยนายกสมาคมฯ ดร.อภิวฒ
ั น์ จ่าตา
เดินทางเยีย่ มชมงานพืชสวนก้าวหน้า ณ สวนวิจยั พืชสวนจันทบุร ี เพื่อสารวจนวัตกรรมและวิทยาการใหม่ๆ ใน
วงการพืช สวน ทัง้ ด้า นการผลิต การตลาด และอัพ เดทการตอบรับ ต่ อ ปั ญ หาในมิติต่ า งๆ ที่ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั พร้อมทัง้ เยีย่ มชมสวนทุเรียนด็อกเตอร์ ของนายกสมาคมทุเรียนไทย พิเศษสุดกับการชม
การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในสวน ซึง่ จะนามาจัดแสดงภายในงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI
ASIA ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ
เครือ่ งจักรกลการเกษตรทีส่ าธิตในครัง้ นี้คอื






รถตัดหญ้านังขั
่ บ Atex KaribaO จากประเทศญีป่ ่ นุ แข็งแกร่งแต่ขบั สบาย น้าหนักเบา และควบคุมง่าย
รถตัดหญ้าเอนกประสงค์ทใ่ี ช้งานได้หลากหลายทัง้ ในสวนผลไม้ สวนปาล์ม สนามหญ้า และอื่นๆ
รถพ่นสารกาจัดศัตรูพชื หรือ Maruyama Airblast
เครือ่ งตัดหญ้า Maschio Giraffina ต่อท้ายแทรกเตอร์/ รถพ่นสารกาจัดศัตรูพชื Maschio Gaspardo

คุณวันวิสาข์ วงศ์กาสิทธิ ์ ผูจ้ ดั การโครงการ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA เผยว่า “นับเป็ นอีกหนึ่ง
ปี ทท่ี างผูจ้ ดั งานฯ ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ จากปั จจัยทีเ่ ราควบคุมไม่ได้ เช่น การระบาดของไวรัส
โควิด-19 ซึง่ ส่งผลกระทบหลักต่อการจัดงานแสดงสินค้าของเรา จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องประกาศเลื่อนการจัด
งานไปยังปี พ.ศ.2564 ผูจ้ ดั งานฯ จึงปรับกลยุทธ์การจัดงาน โดยเริม่ จัดเสวานาออนไลน์ digital talks ทุกเดือน
เดือนละครัง้ เริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคมทีผ่ ่านมา เพื่ออัพเดทสถานการณ์การปลูกพืช เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว และอ้อย
ในแต่ละประเทศในภูมภิ าคเอเชีย และให้ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการปรับใช้เทคโนโลยีเกษตร เพื่อกระตุน้ ความ

สนใจอย่างต่อเนื่อง และสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA digital connect
เพื่อเชื่อมโยงผูป้ ระกอบการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูซ้ อ้ื เข้าด้วยกัน โดยผูซ้ อ้ื และผูป้ ระกอบการสามารถนาเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ และเจรจาธุรกิจผ่านทางระบบออนไลน์น้ี เราเชื่อมันว่
่ าธุรกิจเกษตรของะประเทศไทยและภูมภิ าค
เอเชียไม่เคยหยุดนิ่ง และยังคงมีศกั ยภาพที่จะเติบโต พร้อมที่จะเปิ ดรับนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนา
ระบบนิเวศธุรกิจเกษตรอย่างยังยื
่ นต่อไป”
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ างาน และดูเสวนาออนไลน์ digital talks ย้ อนหลังได้ ที่
www.agritechnica-asia.com/digitalconnect หรือ www.horti-asia.com/digitalconnect

แล้ว พบกันที่งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA กาหนดจัดงานระหว่ างวัน ที่ 27-29พฤษภาคม
2564 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ สอบถามเพิม่ เติมโทร. 02-111-6611 ต่อ 230
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