
คำ�เชิญเข้�ร่วม
ประเทศไทย  2021

เว็บบิน�ร์
คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วม

เว็บบินาร์เกี่ยวกับคุณภาพ อุปสงค์และอุปทาน
ของข้าวสาลีออสเตรเลีย
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมธัญพืชส่งออกของออสเตรเลีย (AEGIC) และสำ�นักง�นก�รพ�ณิชย์และก�รลงทุนออสเตรเลีย 
(Austrade)

วันที ่:  วันพฤหัสบดีที ่ 24 มิถุน�ยน 2021
เวล�: 10.00 - 11.30 น. (ต�มเวล�ของกรุงเทพฯ ประเทศไทย) - (11.00 

น. ต�มเวล�ของเมืองเพิร์ท และ 13.00 น. ต�มเวล�ของเมืองซิดนีย์)
สถ�นที่: ก�รนำ�เสนอข้อมูลในเว็บบิน�ร์ผ่�นท�งโปรแกรม ZOOM และมีบริก�รล่�มพูดพร้อมที ่

แปลภ�ษ�ไทย/อังกฤษ 

ค่�ใช้จ่�ย:  ฟรี

AEGIC และอุตสาหกรรมธัญพืชของออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค จัดการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่ผู้ใช้ธัญพืชของออสเตรเลียทุกคน 

ออสเตรเลียเป็นผู้นำาระดับโลกด้านการผลิตและส่งมอบข้าวสาลีที่สะอาด แห้ง สีขาวและเป็นอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งก็
หมายความว่าลูกค้าของเราจะได้รับคุณค่าที่ดีจากข้าวสาลีที่มีความชื้นน้อย สะอาด และมีสภาพดี เช่น มีค่าฟอลลิ่ง
 นัมเบอร์สูงและคุณภาพการสีสูงจนได้แป้งที่สะอาดและมีสีสว่าง อันเป็นผลจากการคัดสรรยีนส์ของผู้ปรับปรุงพันธุ์
ข้าวสาลีที่มากประสบการณ์ของเรามาหลายทศวรรษ  

ข้าวสาลีของออสเตรเลียมีประโยชน์และนำาไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ทำาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากข้าว
สาลีมากมาย เว็บบินาร์นี้ จะเป็นเว็บบินาร์แรกจากทั้งหมดสี่เว็บบินาร์ ซึ่งจะรายงานข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะและ
คุณภาพของข้าวสาลีของออสเตรเลียที่ปลูก รวมถึงการประยุกต์ใช้ขั้นปลายหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำาเสมอ  

 เว็บบิน�ร์ที่ 1: เว็บบิน�ร์เกี่ยวกับคุณภ�พ อุปสงค์และอุปท�นของข้�วส�ลีออสเตรเลีย
ผู้เข้าร่วมเว็บบินาร์นี้จะ:
• ได้รับภาพรวมเกี่ยวกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจำาปี 2020/21 และการนำาข้าวสาลีออสเตรเลียไปประยุกต์ใช้ในรูป

แบบต่างๆ
• ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน
• อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีชั้นนำาของออสเตรเลียและ
• ภาพรวมของธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งของออสเตรเลีย ที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในด้านคุณค่าทางโภชนาการและ

สุขภาพ

ใครควรลงทะเบียนเข้�ร่วมบ้�ง
ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานด้านเทคนิค การจัดหาและการบริหารจัดการที่ทำางานในบริษัทโม่แป้ง ภาคส่วน
ผลิตอาหาร (บริษัทผลิตบะหมี่ เบเกอรี่) การตลาดและการค้าธัญพืช รวมถึงองค์กรวิจัย

โปรดสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเว็บบินาร์น้ีจาก:    
AEGIC - Danielle Whitfield อีเมล: danielle.whitfield@aegic.org.au 

เว็บบิน�ร์ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีที่จะต�มม�ได้แก่: 
เว็บบิน�ร์ที่ 2:  ข้าวสาลีออสเตรเลียสำาหรับผลิตภัณฑ์โฮลวีตที่ดีต่อสุขภาพ
เว็บบิน�ร์ที่ 3:  การสกัดคุณค่าทั้งหมด ของข้าวสาลีออสเตรเลียเพื่อมาทำาบะหมี่เหลืองระดับพรีเมียม 
เว็บบิน�ร์ที่ 4:  การสกัดคุณค่าทั้งหมด ของข้าวสาลีออสเตรเลียสำาหรับการอบ

จองวัน

ลงทะเบียนตอนนี้ ประวัติของวิทย�กรโครงก�ร

mailto:danielle.whitfield%40aegic.org.au?subject=
https://zoom.us/webinar/register/WN_Hwx-NnJMRH-xGAtvWVocIA


WEBINAR

SPEAKER BIOGRAPHIESREGISTER NOW

INVITATION

For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au 

SAVE THE DATE
You are cordially invited to attend the

Quality, supply and demand of Australian 
wheat webinar
Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

DATE  THURSDAY 24 JUNE 2021
TIME 10:00-11:30 AM (BANGKOK, THAILAND TIME) 

(11AM PERTH TIME, 1PM SYDNEY TIME)
VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous interpretation

in Thai/English

COST   FREE

Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and 
Investment Commission (Austrade).
AEGIC and the Australian grains industry are committed to providing technical support, training and 
education to all users of Australian grain. 
Australia is a world leader in the production and delivery of clean, dry, white, food safe wheat. This 
means our customers are provided with great value in terms of low grain moisture content, clean and 
sound wheat e.g. high Falling Number and high milling yields of clean and bright flour resulting from 
decades of genetic selection by our experienced wheat breeders.  
Australian wheat is functional and versatile making it well suited to many wheat-based products. This 
webinar will be the first in a series of four webinars which will provide regular updates on the status 
and quality of the Australian wheat crop and the application of Australian wheat for various end-uses. 

 Webinar 1: Quality, supply and demand of Australian wheat webinar
This webinar will give attendees:
• an overview of the 2020/21 harvest season and various applications of Australian wheat;
• an overview of demand and supply;
• an update on the latest developments from Australia’s leading wheat breeding experts; and
• an overview of Australian grain and legumes as a better choice for nutrition and health.

Who should register 
This information would be beneficial for technical, procurement and management staff employed in 
flour milling companies, food manufacturing sector (noodle making companies, bakeries), marketing and 
grain trading as well as research organisations.

Subsequent webinars throughout the year will cover: 
Webinar 2: Australian wheat for healthy whole wheat products
Webinar 3: Extracting full value from Australian wheat for premium Yellow Alkaline Noodles 
Webinar 4: Extracting full value from Australian wheat for baking

THAILAND 2021

PROGRAM

https://zoom.us/webinar/register/WN_Hwx-NnJMRH-xGAtvWVocIA
mailto:danielle.whitfield%40aegic.org.au?subject=


โครงก�ร

เวล� กิจกรรม ผู้นำ�เสนอ

10:00 – 10:05 น. ก�รต้อนรับและก�รแนะนำ� Sean Cowman  
ผู้จัดการตลาดของ AEGIC

10:05 – 10:10 น. กล่�วเปิดง�น
Karen Surmon
กรรมาธกิารการคา้และการลงทนุ - ไทยและลาว 
ออสเทรด Austrade

10:10 – 10:30 น. อุปสงค์และอุปทานข้าวสาลีออสเตรเลีย Lloyd George 
กรรมการผู้จัดการประจำาบริษัท AgScientia

10:30 – 10:50 น. คุณภาพและประโยชน์ของข้าวสาลีออสเตรเลีย
ประจำาปี 2020/21

ดร. Larisa Cato,  
ผู้จัดการตลาดทางเทคนิคของคุณภาพข้าวสาลีประจำา
 AEGIC

10:50 – 11:05 น. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีของออสเตรเลีย -
ความคืบหน้าและพัฒนาการของสายพันธุ์ใหม่ๆ

ดร. Daniel Mullan 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีระดับอาวุโสของ InterGrain

11:05 – 11:20 น. ธัญพืชของออสเตรเลียและคุณประโยชน์ต่อ
สุขภาพของโฮลเกรน

ดร. Sara Grafenauer 
ผู้จัดการทั่วไปประจำา GLNC

11:20 – 11:30 น. ช่วงถ�มตอบและกล่�วปิดง�น Sean Cowman 

11:30 – 11:35 น. แบบสำ�รวจก่อนจบง�นและก�รปิดง�น
เว็บบิน�ร์ Sean Cowman  

เวบ็บิน�ร์ เกีย่วกับคณุภ�พ อปุสงค์ และอปุท�นของข้ �วส�ลี 
ออสเตรเลีย I ประเทศไทย - วนัพฤหสับดทีี ่24 มถิุน�ยน 2021
พิธีกร:  Sean Cowman – ผูจัดการตลาดของ AEGIC  

* หมายเหตุ เวลาด้านล่างเป็นเวลาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เวลาที่เมืองเพิร์ท =  + 1 ชั่วโมง
เวลาที่เมืองแอดิเลด = + 2 ชั่วโมง 30 นาที
เวลาที่เมืองซิดนีย์ = +3 ชั่วโมง

โปรดสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเว็บบินาร์น้ีจาก:    
AEGIC - Danielle Whitfield อีเมล: danielle.whitfield@aegic.org.au 

ลงทะเบียนตอนนี้ ประวัติของวิทย�กร

คำ�เชิญเข้�ร่วม
ประเทศไทย  2021

จองวัน

เว็บบิน�ร์

mailto:danielle.whitfield%40aegic.org.au?subject=
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For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au

SAVE THE DATEPROGRAM

Time Activity Presenter

10:00 – 10:05 am WELCOME AND INTRODUCTION Sean Cowman,  
Markets Manager, AEGIC

10:05 – 10:10 am OPENING ADDRESS
Karen Surmon,
Trade & Investment Commissioner - Thailand and Laos, 
Austrade

10:10 – 10:30 am Australian wheat supply and demand Lloyd George,  
Managing Director, AgScientia

10:30 – 10:50 am Australian wheat quality & Functionality 
2020/21

Dr Larisa Cato,  
Wheat Quality Technical Markets Manger, AEGIC

10:50 – 11:05 am Australian wheat breeding – an update 
and the development of new varieties

Dr Daniel Mullan,  
Senior Wheat Breeder, InterGrain

11:05 – 11:20 am Australian grains and health benefits of 
whole grains

Dr Sara Grafenauer,  
General Manager, GLNC

11:20 – 11:30 am Q&A & CLOSING REMARKS Sean Cowman 

11:30 – 11:35 am EXIT SURVEY & WEBINAR CLOSE Sean Cowman 

QUALITY, SUPPLY AND DEMAND OF AUSTRALIAN WHEAT WEBINAR 
THAILAND - THURSDAY 24 JUNE 2021
MC: Mr Sean Cowman – Markets Manager, AEGIC 

* NB, times below in local Kuala Lumpur, Malaysia time.
Perth time =  + 1 hour
Adelaide time = + 2 hours & 30 minutes
Sydney time = + 3 hours

SPEAKER BIOGRAPHIESINVITATION

WEBINAR
THAILAND 2021

REGISTER NOW

mailto:danielle.whitfield%40aegic.org.au?subject=
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Lloyd George
กรรมก�รผู้จัดก�รของ AG SCIENTIA
หัวข้อท่ีบรรย�ย: อุปสงค์และอุปท�นข้�วส�ลี 
ออสเตรเลีย

หัวข้อท่ีบรรย�ย: อุปสงค์และอุปท�นข้�ว 
ส�ลีออสเตรเลีย 
คุณ Lloyd George มีประสบการณ์การ
ทำางานในอุตสาหกรรมเมล็ดธัญพืชของ
ออสเตรเลียมานานกว่า 30 ปี ซ่ึงก็รวมถึง

ประสบการณ์การทำางานในบริษัทค้าขายเมล็ดธัญพืชระหว่าง
ประเทศ 17 ปี โดยเขาได้ดำารงตำาแหน่งท้ังในและต่างประเทศ
หลายตำาแหน่ง
จากน้ัน คุณ Lloyd ก็ได้ทุ่มเทไปกับการก่อต้ังธุรกิจให้ข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเมล็ดธัญพืช โดยเน้นท่ีประเทศออสเตรเลีย
 เขายังคงเขียนบทความเก่ียวกับเมล็ดธัญพืชลงในหนังสือพิมพ์
ชนบทในประเทศออสเตรเลียทุกสัปดาห์ รวมถึงจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการทำาการตลาดเมล็ดธัญพืชด้วย
E: lloyd@agscientia.com.au

ดร. Larisa Cato
ผู้จัดก�รตล�ดเทคนิคด้�นคุณภ�พของข้�วส�ลี
ประจำ�ศูนย์นวัตกรรมเมล็ดธัญพืชส่งออกของ
ออสเตรเลีย (AEGIC)
หัวข้อท่ีบรรย�ย: คุณภ�พและประโยชน์
ของข้�วส�ลีออสเตรเลียประจำ�ปี 
2020/21
ดร. Larisa Cato เป็นนักเคมีธัญพืชและนัก
วิจัยเมล็ดธัญพืช ท่ีเช่ียวชาญเร่ืองข้อกำาหนด

ด้านคุณภาพของข้าวสาลีสำาหรับตลาดต่างประเทศของออสเตรเลีย
 นอกจากน้ี เธอยังได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านคุณภาพของข้าวสาลีและข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์ข้ันปลาย
 อีกท้ังยังมีทักษะท่ีไม่เหมือนใคร ท่ีผสมผสานความเช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคนิคและตลาดเข้าด้วยกัน หัวข้อวิจัยท่ีเธอสนใจรวม
ถึงผลิตภัณฑ์เอเชีย (ข้อกำาหนดด้านคุณภาพของสตาร์ชและโปรตีน
ของบะหม่ีรูปแบบต่างๆ ในเอเชีย) และระบบการอบอาหาร รวมถึง
นวัตกรรมในการแปรรูป  
คุณ Larisa เป็นผู้แทนออสเตรเลียประจำาสมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีธัญพืชระหว่างประเทศ (ICC) สมาชิกคณะกรรมการ
สมาคมธัญพืชและเมล็ดธัญพืช ประธานร่วมของคณะกรรมการทาง
เทคนิคสำาหรับผลิตภัณฑ์ในเอเชียและการอบขนมปังประจำาสมาคม
ธัญพืชและเมล็ดธัญพืช และสมาชิกทางเทคนิคของสมาคมข้าวสาลี
ของอุตสาหกรรมเมล็ดธัญพืชประจำาเวสเทิร์นออสเตรเลีย (GIWA) 
ก่อนมาทำางานท่ี AEGIC คุณ Larisa ก็ดำารงตำาแหน่งผู้เช่ียวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์จากเอเชียท่ีบริษัท AWB จำากัด กระทรวงเกษตรและอา
หารแห่งเวสเทิร์นออสเตรเลีย เพ่ือรับประกันว่าอุตสาหกรรมข้าวสาลี
จากเวสเทิร์นออสเตรเลียจะแข่งขันกับนานาประเทศได้
E: larisa.cato@aegic.org.au

ดร. Daniel Mullan
ผู้ปรับปรุงพันธ์ุข้�วส�ลีระดับช�ติของ 
INTERGRAIN

หัวข้อท่ีบรรย�ย: ก�รปรับปรุงพันธ์ุข้�ว
ส�ลีของออสเตรเลีย - คว�มคืบหน้�และ
พัฒน�ก�รของส�ยพันธ์ุข้�วส�ลีใหม่ๆ 
ก่อนทำางานท่ี InterGrain ดร. Daniel 
Mullan ทำางานท่ีศูนย์การปรับปรุงข้าวโพด

และข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ท่ีประเทศเม็กซิโกมาก่อน
 ระหว่างท่ีเขาทำางานท่ีสถาบันแห่งน้ัน (ปี 2008-2010) เขาก็
ให้ความสำาคัญกับสรีรวิทยาของข้าวสาลีและเป็นผู้วิจัยหลักใน
โครงการท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก GCP โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ศึกษายีนส์ของกลไกการปรับตัวต่อสภาพแล้งและความร้อนของ
ข้าวสาลีขนมปังและข้าวสาลีดูรัม
ก่อนหน้าน้ี เขาก็ได้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก ท่ี CSIRO ณ กรุง
แคนเบอร์รา โดยเขาได้เป็นผู้เตรียมการก่อนการปรับปรุงพันธ์ุข้าว
สาลีดูรัม (2006 – 2008) ตำาแหน่งของเขาให้ความสำาคัญกับ
การนำาคุณสมบัติด้านความทนทานต่อสภาพแล้งมารวมอยู่ในเช้ือ
พันธ์ุพืชท่ีปรับให้เข้ากับท้องถ่ิน คุณ Dan สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (เกียรตินิยมอับดับ 
1) และปริญญาเอก สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธ์ุ
พืชจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย
E: DMullan@intergrain.com

ดร. Sara Grafenauer
ผู้จัดก�รท่ัวไปประจำ�สภ�โภชน�ก�รเมล็ด
ธัญพืชและถ่ัวเมล็ดแห้ง (GLNC)

หัวข้อท่ีบรรย�ย: ธัญพืชของออสเตรเลีย
และคุณประโยชน์ต่อสุขภ�พของโฮล
เกรน 
ดร. Sara Grafenauer ได้รับการแต่งต้ัง
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการท่ัวไปของ GLNC 
ในเดือนพฤษภาคม 2017 ดร. Sara เป็น

 AdvAPD และนักเขียนท่ีมีประสบการณ์ด้านสุขภาพ อุตสาหกรรม
อาหาร (การให้คำาปรึกษาและการจัดการแบรนด์) ตลอดจนการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวข้อวิจัยปริญญาเอกของเธอเก่ียวกับรูป
แบบการรับประทานอาหารและการเปล่ียนแปลงการรับประทาน
อาหารระหว่างการลดน้ำาหนัก เธอเป็นนักวิชาการอาวุโสของมหาวิ
ทยาลัยวูลลองกอง ทำาหน้าท่ีบรรยายและคุมงานของนักศึกษา 
ผลงานวิจัยล่าสุดของ Sara นำาโซเชียลมีเดียมาใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและเคร่ืองมือวิจัยในวงกว้างให้มากท่ีสุด นอกจาก
น้ี เธอยังมีคุณวุฒิเพ่ิมเติมด้านการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์
 และยังมีประวัติการทำางานอย่างมีนัยสำาคัญในการผู้นำาด้านการ
ตลาดและการส่ือสารของสมาคมนักกำาหนดอาหารแห่งประเทศ
ออสเตรเลียอีกด้วย
E: s.grafenauer@glnc.org.au

ลงทะเบียนตอนนี้ เว็บบิน�ร์

โปรดสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเว็บบินาร์น้ีจาก:    
AEGIC - Danielle Whitfield อีเมล: danielle.whitfield@aegic.org.au 

คำ�เชิญเข้�ร่วม
ประเทศไทย  2021

ประวัติของวิทย�กร

โครงก�ร
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WEBINAR

Lloyd George
MANAGING DIRECTOR, AG SCIENTIA

Presentation topic: Australian wheat supply 
and demand 

Mr Lloyd George’s career spans more than 
30 years in the Australian grain industry.  
This included 17 years with an 
international grain trading company in a 

range of domestic and international roles.

Lloyd then concentrated his attention on building a grain 
informational and analytical business focused on Australia. 
He continues to write a weekly grain articles for Australian 
rural newspapers as well running training workshops in grain 
marketing.

E: lloyd@agscientia.com.au

Dr Larisa Cato
WHEAT QUALITY TECHNICAL MARKETS MANAGER, 
AUSTRALIAN EXPORT GRAINS INNOVATION CENTER 
(AEGIC)
Presentation topic: Australian wheat quality 
and functionality 2020/21

Dr Larisa Cato is a cereal chemist and grain 
researcher, well versed in the wheat quality 
requirements of Australian international 

markets. She is internationally recognised as an expert in the field 
of wheat quality and end product requirements and possesses 
a unique set of skills combining scientific, technical and market 
expertise. Her research interest includes Asian products (starch 
and protein quality requirements for various Asian noodle styles) 
and baking systems and innovation in processing.  

Larisa is an National Delegate for Australia to the International 
Association of Cereal Science and Technology (ICC), Board Director 
at the Cereals & Grains Association, technical committee co-chair 
for Asian Products and Bread Baking at the Cereals & Grains 
Association and technical member on the Wheat Council of the 
Grain Industry Association of Western Australia (GIWA). 

Prior to joining AEGIC, Larisa worked as an Asian Product Specialist 
with AWB Ltd. and with the Department of Agriculture and Food WA 
to ensure the WA wheat industry was internationally competitive.

E: larisa.cato@aegic.org.au

Dr Daniel Mullan
NATIONAL WHEAT BREEDER, INTERGRAIN

Presentation topic: Australian wheat 
breeding – an update and the development 
of new wheat varieties 

Prior to joining InterGrain, Dr Daniel Mullan 
worked at the International Maize and Wheat 
Improvement Center (CIMMYT), based in 

Mexico. During his time (2008 – 2010) at the institute he focused 
on wheat physiology and was the lead investigator in a GCP 
funded project targeting the genetic dissection of drought and heat 
adaptive mechanisms in bread and durum wheat.

Previous to this, he completed a post-doctoral fellowship at CSIRO, 
Canberra, where he was the durum pre-breeder (2006 – 2008). In 
his role, he focused on the integration of drought tolerance traits 
into locally adapted germplasm. Dan has a Bachelor of Agricultural 
Science (1st class Hons) and a PhD in molecular genetics and plant 
breeding from the University of Western Australia.

E: DMullan@intergrain.com

Dr Sara Grafenauer
GENERAL MANAGER, GRAINS & LEGUMES NUTRITION 
COUNCIL (GLNC)

Presentation topic: Australian grains and 
health benefits of whole grains

Dr Sara Grafenauer was appointed General 
Manager of GLNC in May 2017. Sara is an 
AdvAPD and author with experience in 

health, food industry (consulting and brand management) and 
tertiary education. Her PhD research focused on dietary patterns 
and dietary change in weight loss. She is a Fellow of the University 
of Wollongong providing lectures and student supervision. 

Sara’s more recent research leverages social media in large scale 
health promotion and as a research tool. She has additional 
qualifications in Communications and Public Relations and 
significant work history leading marketing and communications for 
the Dietitians Association of Australia.

E: s.grafenauer@glnc.org.au

SPEAKER  
BIOGRAPHIES

For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au
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