
ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀ CÓ THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG TRUY CẬP 

 VICTAMASIA.COM

LỢI ÍCH KHI THAM  
GIA HỘI CHỢ?
XU HƯỚNG Tất cả những gì mới nhất trong 
ngành thức ăn chăn nuôi và thú y
HỘI THẢO Các chủ đề nổi bật trong ngành chăn 
nuôi và sức khỏe vật nuôi
KẾT NỐI Mạng lưới kết nối kinh doanh lớn nhất 
Châu Á về thức ăn chăn nuôi và sức khỏe vật 
nuôi 
VÀO CỬA Miễn phí vé vào cửa một hội chợ toàn 
diện nhất trong ngành chăn nuôi tại Châu Á, với 
các nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi cho tất cả 
các loài gia cầm - vật nuôi

• Chất phụ gia
• Thiết bị phụ trợ
•  Thiết bị tự động hóa
•  Công nghệ sản xuất 

thức ăn chăn nuôi
•  Quy trình chế biến
•  Nguyên liệu
•  Bao bì - Đóng gói

•  Hệ thống kiểm soát 
chất lượng

•  Thiết bị phòng thí 
nghiệm

•  Thiết bị xay xát ngũ cốc 
và gạo

•  Các sản phẩm và máy 
móc liên quan khác

ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI:
• Thai Feed Mill Association • Ministry 
of Agriculture and Cooperatives • The 
Animal Husbandry Association of Thailand 
• Federation of Thai Industries • The Thai 
Chamber of Commerce • Board of Trade of 
Thailand • Thailand Convention and Exhibition 
Bureau 

DÃY SẢN PHẨM TRƯNG BÀY: 

MỘT MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC MỚI TẠI BANGKOK: VICTAM 
VÀ VIV HỢP TÁC ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO SỰ TĂNG 
TRƯỞNG MẠNH MẼ CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHĂN 
NUÔI TẠI THỊ TRƯỜNG CHÂU Á
Mối quan hệ đối tác này đã hợp nhất hội chợ VICTAM Asia 2022 và Health and 
Nutrition Asia, trở thành một sự kiện kết hợp hai chủ đề ‘Thức ăn chăn nuôi và 
Sức khỏe vật nuôi’ được đồng tổ chức bởi VICTAM và VIV.

07- 09.09.2022
IMPACT, BANGKOK, THÁI LAN

REGISTER
NOW!
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ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀ CÓ THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG TRUY CẬP 

 VICTAMASIA.COM

CÁC HỘI THẢO LIÊN QUAN:
Các hội nghị và hội thảo chuyên ngành sẽ diễn 
ra đồng thời tại Trung tâm Triển lãm IMPACT ở 
Bangkok, Thái Lan. Để cập nhật lịch trình, vui lòng 
truy cập trang web của chúng tôi.
Lịch trình dự kiến có thể thay đổi.

ĐỊA ĐIỂM
VICTAM Asia and Health & Nutrition Asia 2022 
diễn ra tại Trung tâm Triển lãm IMPACT ở 
Bangkok. Trạm BTS gần IMPACT nhất là Trung 
tâm hành chính MRT Nonthaburi (Đường màu 
tím) trên hệ thống Skytrain. Điều này cho phép 
Quý vị di chuyển nhanh chóng đến Trung tâm 
Triển lãm IMPACT trên các phương tiện tiện nghi 
(BTS), có máy lạnh và chi phí rẻ để đến trung tâm 
hội chợ. Hội chợ diễn ra tại sảnh 9 và 10.

GIỜ MỞ CỬA 
TỪ NGÀY 07 - 09.09.2022 
• 09:00 - 17:00: Hội thảo, hội nghị
•  10:00 - 18:00: Khu vực trưng bày và hội thảo 

chuyên ngành

LƯU TRÚ VÀ DI CHUYỂN
•  Sân bay quốc tế tại Bangkok, Suvarnabhumi, 

được phục vụ bởi các hãng hàng không lớn, 
với các chuyến bay thường xuyên từ khắp nơi 
trên thế giới và đặc biệt là các nước Châu Á.

•  Bangkok cung cấp nhiều khách sạn phù hợp 
với yêu cầu ngân sách của Quý vị. Một số 
khách sạn địa phương đã được lựa chọn để 
phục vụ khách thăm và các đại biểu hội nghị.

•  Nếu Quý vị có nhu cầu về visa, chúng tôi đề 
nghị nên sắp xếp thực hiện sớm.

•  Cập nhật Covid-19: để biết các quy định cập 
nhật, vui lòng truy cập trang web của Tổng cục 
Du lịch Thái Lan.

•  Để biết thêm thông tin chi tiết, đăng ký, đặt 
phòng khách sạn,... vui lòng truy cập trang 
web victamasia.com

THAM DỰ HỘI CHỢ LỚN NHẤT 
CHÂU Á VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Đăng ký đi thăm hội chợ 
VICTAM Asia 2022 MIỄN PHÍ

WELCOME TO IMPACT
IMPACT Muang Thong Thani Popular 3 Rd, Nonthaburi 11120, Thailand
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