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TOP HAIR International Trend & Fashion Days 
Düsseldorf 2015 

Vakbeurs voor het kappersambacht 
 

Wetenswaardigheden in één oogopslag 
 
 
Organisator: Messe Düsseldorf GmbH 
 Messeplatz 
 40474 Düsseldorf 
 Tel.: +49 (0)211 / 4560-01 
 Fax: +49 (0)211 / 4560-668 
 www.messe-duesseldorf.de 

Partner: TOP HAIR International GmbH 
 Medienplatz 1 
 76571 Gaggenau 
 Tel.: +49 (0)7225/916-310 
 Fax: +49 (0)7225/916-320 
 www.tophair.de 

Openingstijden: Zaterdag 28 maart 2015, van 12 tot 20 uur, 
(toegang tot 19 uur), aansluitend show en 
party 
Zondag 29 maart 2015 van 9  tot 18 uur, 
 

Locatie: Beursterrein Düsseldorf,  
Hallen 8a, 8b (Ingang Noord)  

Entreeprijs: Dagkaart: 
 Online:      69 €  
 Aan de kassa:    74 € 
 Tweedagenkaart:   
 Online:        106 € 
 Aan de kassa:            111 € 
 

Garderobe, bagagedepot zijn bij de prijs 
inbegrepen. Bovendien geven de 
entreekaarten recht op gratis openbaar 
vervoer van de VRR in de regio 
(prijscategorie D) op de dag van het 
beursbezoek (DB 2e klas), alle shows, de 
workshops en de party 
 

 Beursjournaal met exposantenlijst, 
plattegrond en programma is gratis op de 
beurs te verkrijgen 

Reisspecials: Hotelpakket in een 4-sterren-hotel v.a. 145 € 
Overnachting in een standaardhotel v.a. 37 € 
Reis per ICE – enkele reis                v.a. 19 € 

http://www.messe-duesseldorf.de/
http://www.tophair.de/
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Tentoonstellingsaanbod: cosmetische haarproducten, gereedschap, 
beroepsartikelen, saloninrichting, pruiken, 
haarstukken, deco- en reclamemiddelen, 
wellness-producten, dienstverlening 

 Alle entreekaarten gelden ook voor de 
parallel plaatsvindende vakbeurs BEAUTY 
DÜSSELDORF en de make-up artist design-
show. Bij de Internationale toonaangevende 
beurs voor cosmetica, nail, voet, wellness en 
spa zijn 1.400 exposanten en merken 
vertegenwoordigd; daarnaast is er een 
omvangrijk vakprogramma met workshops, 
lezingen, modeshows en kampioenschappen 

Exposanten: 400 exposanten en merken 

Bezoekersdoelgroepen: Uitsluitend vakbezoekers  

Vakprogramma:  Rond 100 programmaonderdelen: Eersteklas 
shows, praktijk-georiënteerde workshops en 
een hoogwaardig congresprogramma, Party 
op zaterdagavond  

Internet: www.top-hair-international.com 
 
Bezoekers-hotline: +49 (0)211 4560 - 7615 
 
 
We willen u vragen bij publicatie te vermelden dat TOP HAIR 
International Trend & Fashion Days een strikte vakbeurs is. 

 
 
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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