TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf 2014:  ‘Compacte presentatie met creatief concept’

Op het vierde weekend van maart 2014 gaat het doek weer open voor de TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf. TOP HAIR DÜSSELDORF is compacter dan ooit: het evenement vindt dit keer op zaterdag 22 en zondag 23 maart 2014 plaats. De maandag, die tot voorheen voornamelijk kappers in opleiding en ambitieuze salonmedewerkers aantrok, is komen te vervallen. In plaats daarvan begint de beurs op zaterdag al om 12.00 uur (voorheen om 15.00 uur). “Het aanbod van een hoogwaardige en creatieve vakbeurs met een eersteklas show-, workshop- en congresprogramma in een exclusieve ambiance blijft behouden. De verschillende interactieve bijscholingselementen worden nu in het programma van zaterdag en zondag geïntegreerd. Daarmee optimaliseren we samen met onze partner, de TOP HAIR International GmbH, het aanbod, creëren nieuwe impulsen en garanderen evenwel het bestaande topniveau van het evenement,” aldus de toelichting van projectleider Helmut Winkler. Het terugbrengen van de looptijd levert kostenvoordelen voor zowel exposanten als bezoekers op terwijl de kwaliteit gecontinueerd blijft.
Inspiratie en knowhow
In Düsseldorf zullen ook dit keer trends, kappersproducten en technieken worden gepresenteerd. Het succes van TOP HAIR DÜSSELDORF is op een uniek concept gebaseerd waarbij informatie, bijscholing en amusement vakkundig worden gebundeld. Wat ook uniek is in Duitsland, is het grote showpodium waarop internationale topkappers met flitsende presentaties de kunst van het kappersvak tonen. Ook voor 2014 hebben internationale teams die tot het neusje van de zalm behoren, toegezegd de bezoekers te  inspireren. Net als de voorgaande jaren mogen de bezoekers zich ook in 2014 tijdens de openingsshow op zaterdagavond op een bijzonder hoogtepunt verheugen. Dit jaar zal de wereldster Anthony Mascolo de bezoekers met zijn creaties in vervoering brengen.
Tegelijkertijd worden er tijdens praktijkgeoriënteerde workshops trends, knip- en kleurtechnieken voor de dagelijkse gang van zaken getoond. Professionals uit de kappersbranche geven op de workshoppodia en in de ‘Schnittfabrik’ kennis en tips voor het werken in de salon, terwijl tijdens het congres de nodige ondernemersvraagstukken worden behandeld. Gerenommeerde sprekers vertellen over hun vakgebied zoals marketing, leidinggeven en communicatie, bieden perspectieven en geven hun visies.
Hoogwaardige vakbeurs
De hoogwaardige vakbeurs biedt een volledig overzicht op de markt van exclusieve kappersproducten, saloninrichtingen, beroepsartikelen en dienstverlening. Het orderbereik is daarbij duidelijk gescheiden van het directe verkoopbereik wat door de bezoekers zeer wordt gewaardeerd. Specifieke kenmerken van TOP HAIR DÜSSELDORF die in alle segmenten terug te vinden zijn, zijn de professionele, communicatieve sfeer en de hoogwaardige ambiance, dé perfecte voorwaarden voor het onderhouden van contacten en het creëren van business. 
Compleet service-aanbod
TOP HAIR DÜSSELDORF biedt haar bezoekers een omvangrijk service-aanbod. Het beursjournaal met het complete overzicht van de exposanten, de hallenplattegronden en het programma is gratis op de beurs verkrijgbaar. Wat ook gratis is, is de kinderopvang (vanaf 4 jaar), de garderobe en het bagagedepot. Ook kan er gratis gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer van de VRR in de regio Rhein-Ruhr (op vertoon van een geldige entreekaart). Bovendien is er een gunstig pakket bestaande uit een hotelovernachting (4 sterren) en een bezoek aan de beurs vanaf 139 euro.
Eén entreekaart voor alles!
TOP HAIR DÜSSELDORF is op zaterdag 22 maart 2014 van 12.00 uur tot 20.00 uur (toegang tot 19.00 uur, aansluitend openingsshow en party) en op zondag 23 maart van 9.00 uur tot 18.00 uur geopend. Voor de bezoekers geldt: alles zien voor één prijs! Met een geldig beursticket zijn alle programmaonderdelen inclusief: een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding dat in Europa zijn gelijke niet kent. Met een dagkaart voor de prijs van 69 euro (zaterdag of zondag) of een doorlopende kaart voor 106 euro kunnen vakbezoekers zowel de beurs als de vele shows, workshops en het congres bezoeken. Bovendien kunnen met de tickets op zaterdag en zondag gratis de parallel plaatsvindende beurs BEAUTY DÜSSELDORF worden bezocht. Op de internationale toonaangevende beurs voor cosmetica, nail, voet, wellness en spa zijn 1.250 exposanten en merken vertegenwoordigd. Ook zijn er vakpresentaties, modeshows en kampioenschappen. Daarnaast kunnen de bezoekers gratis de make-up artist design show, Duitslands enige vakbeurs voor grimeurs en visagisten bezoeken. 
Meer informatie over TOP HAIR DÜSSELDORF krijgen de bezoekers via de Hotline +49 (0)211 4560-7615 of op het internet op www.top-hair-international.com en www.facebook.de/tophairtrendfashiondays.

Bij publicatie verzoeken wij u te vermelden dat TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf uitsluitend door vakbezoekers kan worden bezocht. 

Drie beurzen parallel op het vierde weekend van maart
In het jaar 2014 staat in Düsseldorf het vierde weekend van maart in het teken van de schoonheid: van vrijdag 21 tot en met 23 maart 2014 vindt BEAUTY DÜSSELDORF, de internationale toonaangevende beurs voor cosmetica, nail, voet, wellness en spa plaats. Met twee dagen overlapping lopen de TOP HAIR International Trend & Fashion Days, Duitslands toonaangevende kappersevenement van zaterdag 22 tot en met zondag 23 maart. Eveneens op zaterdag 22 en zondag 23 maart vindt de vijfde editie van de make-up artist design show plaats, Duitslands enige vakbeurs voor grimeurs en visagist.
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