TOP HAIR Düsseldorf presenteert dé trend van het jaar: barbering
Nieuw: Barbers’ Corner

Alles wat hip is binnen de scene, is op TOP HAIR Düsseldorf te zien.
Barbering is dé trend van het jaar. Verzorgde baarden zijn modern en
mannen veroveren de kapperssalons (terug). In de barbershops en salons
gunnen mannen zichzelf een professionele baardverzorging, laten zich
klassiek scheren en een stijlvol herenkapsel aanmeten. Bij de barbier
genieten de klanten niet alleen van de desbetreffende behandeling, maar
ze waarderen ook het event-karakter en de aangename ambiance die
door nostalgische leren stoelen, antieke voorwerpen en een glas whisky of
gin wordt gecreëerd. Op TOP HAIR zal voor het eerst de speciale
tentoonstelling ‘Barbers’ Corner’ te zien zijn. Hier tonen professionals op
het actiepodium de trends en technieken en presenteren exposanten hun
specifieke producten, de bijbehorende knowhow, inrichtingen en andere
elementen passende bij de tijdgeest van de barber-scene.
De bezoekers mogen zich bij de Barbers’ Corner onder meer op de
volgende

producten

van

45

exposanten

en

merken

verheugen:

saloninrichting- en toebehoren, kappersstoelen, barbering-producten,
scheer-

en

baardverzorging,

kammen,

scheerapparaten,

stylingproducten,

scharen,

borstels,

huidverzorgingsproducten,

huidverzorgingscrèmes, lichaamsverzorgingsproducten, make-upkwasten,
shampoo,

exclusieve

kappershaarverzorgingslijnen,

wasinstallaties,

parfum, decoratiemateriaal, vaktijdschriften, vakboeken en tevens advies
op het gebied van scholing en bijscholing.

In Düsseldorf treden de Rotterdamse sterren van de scene, Schorem
Barbers, met hun Duitsland-première op zaterdag 1 april om 17.45 uur op
het grote showpodium op. In hun eigen vaderland genieten de barbiers
van Schorem een rocksterstatus. Onlangs waren ze met hun tournee zelfs
in Nieuw-Zeeland, Japan en de USA onderweg. Nu tonen de
Rotterdammers hun barbering-kunst op de beurs TOP HAIR. Ze zullen
daar hun traditionele barber-knowhow met hun eigen, zeer eigenzinnige
stijl combineren.
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Eén entreekaart voor alles
TOP HAIR DÜSSELDORF is op zaterdag 1 april 2017 van 12.00 uur tot
20.00 uur (toegang tot 19.00 uur, aansluitend openingsshow en party) en
op zondag 2 april 2017 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-

kwaliteitsverhouding die in Europa haar evenknie niet kent. Een online
aangeschafte dagkaart kost 74 euro, een tweedagenkaart 113 euro (bij de
kassa’s op het beursterrein zijn de tickets 5 euro duurder) – daarmee
kunnen de vakbezoekers zowel de beurs als de vele shows, workshops,
de Schnittfabrik en het congresprogramma bezoeken. Bovendien kan met
de tickets op zaterdag en zondag gratis de parallel plaatsvindende
BEAUTY DÜSSELDORF worden bezocht. Op deze internationale
toonaangevende beurs voor cosmetica, nagel, voet, wellness en spa zijn
1.500 exposanten en merken vertegenwoordigd. Hier vinden de
saloneigenaren aanvullende ideeën voor de uitbreiding van hun
dienstverlening in de salon. Daarnaast zijn er lezingen, modeshows en
kampioenschappen. Bovendien hebben de bezoekers gratis toegang tot
de make-up artist design show, de unieke vakbeurs exclusief voor
grimeurs en visagisten.

Meer informatie over TOP HAIR DÜSSELDORF krijgen bezoekers via de
hotline +49 (0)211 4560-7615 of op het internet op www.top-hairinternational.com en www.facebook.de/tophairtrendfashiondays.

We willen u vragen bij publicatie te vermelden dat de TOP HAIR
International Trend & Fashion Days een strikte vakbeurs is.
Drie beurzen parallel in Düsseldorf

In het voorjaar 2017 staat het beursterrein in Düsseldorf geheel in het teken van
schoonheid: van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april 2017 vindt BEAUTY
DÜSSELDORF, de internationale toonaangevende vakbeurs voor cosmetica,
nagel, voet, wellness en spa plaats. Met twee dagen overlap vindt parallel op
zaterdag 1 en zondag 2 april TOP HAIR INTERNATIONAL Trend & Fashion
Days, Duitslands nr. 1 kappersevenement plaats. Eveneens op zaterdag 1 en
zondag 2 april vindt bovendien de make-up artist design show, Duitslands enige
vakbeurs voor visagisten en grimeurs plaats.
Perscontact:
Alexander Kempe
Marion Hillesheim
Tel.: +49 (0)211/45 60-997/-994
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