TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf 2015:
‘The place to be!’
‘Unieke combinatie van beurs, show, workshops en congres’
De elfde editie van de TOP HAIR International Trend & Fashion Days
Düsseldorf biedt op zaterdag 28 en zondag 29 maart 2015 opnieuw een
bijzonder spannende, veelzijdige en spectaculaire mix uit shows van
wereldklasse,

workshops,

congres

en

vakbeurs.

“TOP

HAIR

DÜSSELDORF is door het unieke concept van informatie, bijscholing en
vermaak onbetwist de markleider op het gebied van business, kwaliteit en
ambiance. Alle grote spelers zijn bij ons in Düsseldorf vertegenwoordigd
en

zullen

de

nieuwste

trends,

kappersproducten

en

technieken

presenteren,” legt projectleider Helmut Winkler uit. Dankzij deze grote
verscheidenheid aan merken, krijgen de verwachte 30.000 bezoekers van
Duitslands

toonaangevend

marktoverzicht

van

kappersevenement

kappersbenodigdheden,

een

omvangrijk

saloninrichtingen,

beroepsartikelen en dienstverlening.
Topprogramma met eersteklas deelnemers
Een bijzonder kenmerk van het evenement in Düsseldorf is het unieke
showprogramma met medewerking van topkappers. Tijdens exclusieve.
artistieke shows tonen wereldsterren en internationale topmedewerkers in
grootse choreografieën de nieuwste trends. Rond de 1.000 kappers,
modellen en andere deelnemers zullen op de 30 meter lange catwalk en
de vier workshoppodia de kunst van het kappersambacht tonen. Net als
de voorgaande jaren kunnen de bezoekers zich ook in 2015 verheugen op
een bijzonder hoogtepunt tijdens de openingsshow op zaterdagavond.

Tegelijkertijd loopt op meerdere workshoppodia een praktijk-georiënteerd
programma, dat belangrijke knowhow en technieken voor het knippen,
kleuren en styling behandelt. Dit jaar zal de Schnittfabrik worden
uitgebreid met een paar creatieve elementen. “We hechten erg veel
waarde aan de hoge kwaliteit van het aanbod, dat we gezamenlijk met
onze partner, TOP HAIR International GmbH in het belang van de
branche verder ontwikkelen en optimaliseren,” aldus Helmut Winkler.
Dankzij deze samenwerking kan het programma op de behoefte van de
kappers worden afgestemd en wordt tevens het hoge niveau van dit
vakevenement gegarandeerd.
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Professionele vakbeurs van hoog niveau
Bijzondere kenmerken van TOP HAIR DÜSSELDORF zijn binnen alle
segmenten de professionele, communicatieve sfeer en de hoogwaardige
ambiance, de beste voorwaarden voor het onderhouden van contacten en
het creëren van nieuwe business. Geluidsinstallaties zijn alleen bij het
congres, de workshops en het showpodium toegestaan waardoor de
omstandigheden ideaal zijn voor het collegiale contact en het aangaan
van zakenrelaties. De toonaangevende vakbeurs in Düsseldorf heeft zich
tot hét belangrijkste communicatieplatform ontwikkeld, want hier zijn de
beslissers van alle belangrijke spelers uit de branche aanwezig. Moderne
stands, ruime gangen en chic vormgegeven rustzones bepalen het beeld
in de beurshallen. 400 exposanten en merken bieden alles wat kappers
voor bijscholing en inspiratie nodig hebben. De duidelijke scheiding tussen
orderbereik en directe verkoop zal ook in 2015 worden doorgevoerd. De
focus van het congres ligt bij het verder ontwikkelen van het bedrijf en
thema’s als leiding geven aan medewerkers, salonmanagement en
persoonlijke ontwikkeling.
Top Salon Award nieuw gestructureerd
Ook in 2015 worden de beste kapperssalons van Duitsland met de Top
Salon Award onderscheiden. De criteria zijn gelijk gebleven: er wordt nog
steeds gezocht naar succesvolle salons waarbij het concept,

de

vakkundigheid, de excellente dienstverlening en het zakelijk succes een
totaalpakket vormen. Overigens is er wel iets gewijzigd bij de categorieën.
Tot nu toe werden de salons naar grootte ingedeeld, nu worden er
winnaars in vijf speciale categorieën gezocht, te weten design, marketing,
employer concept en best practice. Per categorie worden er vijf salons
genomineerd.
German Hairdressing Award weer in Düsseldorf
Het glamoureuze gala voor de uitreiking van de gerenommeerde German
Hairdressing Awards vindt in 2015 weer in Düsseldorf plaats. De galaavond, waarbij de beste stylisten van Duitsland met de German
Hairdressing Award worden onderscheiden, staat op zondag 29 maart
gepland. Dit jaar focust de jury nog meer op de criteria cut, colour en
styling. In november worden de genomineerden voor de onderscheiding
bekendgemaakt. “De betekenis van TOP HAIR DÜSSELDORF voor de
branche neemt door het samenvallen met de German Hairdressing Award
2

nog meer toe; de kappers hebben nu meteen twee belangrijke redenen
om naar Düsseldorf te komen,” zegt Helmut Winkler enthousiast. “Verder
ben ik van mening dat de German Hairdressing Award hier bij ons in
Düsseldorf absoluut op z’n plaats is. Düsseldorf is niet voor niets ‘de
hoofdstad van de kappers’. Op 100.000 inwoners zijn hier 112 kappers –
meer dan in andere Duitse grote steden,” voegt Winkler toe.

Complete service
TOP HAIR DÜSSELDORF biedt haar bezoekers een omvangrijke service.
Het

beursjournaal

met

een

overzicht

van

alle

exposanten,

hallenplattegronden en het complete programma is gratis op de beurs
verkrijgbaar. Wat ook gratis is, is de kinderopvang (vanaf 4 jaar),
garderobe en bagagedepot en het openbaar vervoer van de VRR in de
regio (op vertoon van een geldige entreekaart). Bovendien kan men vanuit
Nederland al vanaf 19 euro met de hogesnelheidstrein ICE naar
Düsseldorf (enkele reis) en is er een mooie aanbieding voor een
hotelpakket bestaande uit het beursbezoek en een overnachting in een 4sterrenhotel vanaf 145 euro.
Eén entreekaart voor alles
TOP HAIR DÜSSELDORF is op zaterdag 28 maart 2015 van 12.00 uur tot
20.00 uur (toegang tot 19 uur), met aansluitend de openingsshow en de
party, en op zondag 29 maart van 9.00 uur tot 18.00 uur geopend. Voor
bezoekers geldt: alles zien voor één prijs. Met een geldige entreekaart zijn
alle

programmaonderdelen

inclusief:

een

uitstekende

prijs-

prestatieverhouding dat in Europa zijn gelijke niet kent. Een online
bestelde dagkaart kost 69 euro, een tweedagenkaart 106 euro
(entreekaarten aan de kassa zijn 5 euro duurder). Hiermee kunnen
vakbezoekers zowel de beurs als de talrijke shows, de workshops en
congresonderdelen bezoeken. Bovendien kan met een entreekaart op
zaterdag

en

zondag

de

parallel

lopende

vakbeurs

BEAUTY

DÜSSELDORF worden bezocht. Bij de internationale toonaangevende
beurs voor cosmetica, nail, voet, wellness en spa zijn 1.400 exposanten
en merken vertegenwoordigd.

Daarnaast

zijn er

vakpresentaties,

modeshows en kampioenschappen. Ook de make-up artist design show,
Duitslands enige vakbeurs voor grimeurs en visagisten, kan met de
entreekaart worden bezocht.
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Meer informatie over TOP HAIR DÜSSELDORF krijgen bezoekers via de
hotline +49 (0)211 4560-7615, op het internet op www.top-hairinternational.com en via www.facebook.de/tophairtrendfashiondays.
We willen u vragen bij publicatie te vermelden dat de TOP HAIR
International Trend & Fashion Days Düsseldorf een strikte vakbeurs
is.
Drie beuren parallel tijdens het laatste weekend van maart
In het jaar 2015 staat het laatste maartweekend in Düsseldorf geheel in het teken
van schoonheid: van vrijdag 27 tot en met zondag 29 maart 2015 vindt BEAUTY
DÜSSELDORF, de internationale toonaangevende vakbeurs voor cosmetica, nail,
voet, wellness en spa plaats. Met twee dagen overlap vinden parallel op zaterdag
28 en zondag 29 maart de TOP HAIR INTERNATIONAL Trend & Fashion Days,
Duitslands nr. 1 kappersevenement plaats. Eveneens op zaterdag 28 en zondag
29 maart vindt de zesde make uo artist design show plaats, Duitslands enige
vakbeurs voor visagisten en grimeurs.

Perscontact:
Alexander Kempe
Assistente: Marion Hillesheim
Tel.: +49 (0)211/45 60-997/-994
Email: KempeA@messe-duesseldorf.de
HillesheimM@messe-duesseldorf.de
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