Programma van topklasse met sterk deelnemersveld: TOP
HAIR DÜSSELDORF 2017 biedt de kappersbranche een
geweldig podium
Veelzijdige mix van trends, event, exposanten en merken

TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf biedt op 1 en 2
april 2017 een ongeëvenaarde mix van trends, event en vakbeurs. De
bezoekers van de toonaangevende beurs mogen zich weer op een
exclusieve combinatie van creativiteit en business verheugen en de
nieuwste innovaties aan den lijve ondervinden. In Düsseldorf wordt de
kappersbranche spreekwoordelijk het grote podium geboden; in totaal zijn
er meer dan 450 merken en exposanten. Zij bieden de 30.000 bezoekers
van over de hele wereld een allesomvattend overzicht van de markt. Het
sterke vakprogramma met meer dan 160 programmaonderdelen staat
garant voor een uitstekend niveau en een goed verpozen. Op het grote
showpodium, bij de Schnittfabrik en op de workshoppodia presenteren
vaklieden de nieuwste collecties, producten, gereedschappen, technieken
en kleuren. Bij het congres vertellen gerenommeerde sprekers over
thema’s als marketing, leidinggeven en communicatie. In totaal nemen
meer dan 1.000 mensen aan het programma deel en zorgen voor
fascinerende ensceneringen, spannende shows en de nodige informatie.
Eén entreekaart voor alles – dat vindt men alleen in Düsseldorf!
Topshows met internationale sterren
De eerste beursdag begint op zaterdagmiddag om 12 uur. Dan gaat het
doek open en toont de veelzijdig kappersbranche zich in al haar facetten.
De luxueuze shows in hal 8a behoren tot de programmahoogtepunten van
TOP HAIR. Op het grote showpodium met tribunes voor 2.000
toeschouwers beleven de bezoekers een opwindende mix van glamour,
creativiteit en inspiratie. Niet eerder waren er zoveel shows als dit jaar – in
totaal staan er 17 top-acts op het programma en dat betekent 14 uur lang
vermaak van grote klasse.

De Britse legende van het opgestoken haar, Patrick Cameron, is op
zaterdag een van de vele highlights. Om 15.30 uur presenteert hij zijn
nieuwe show ‘Goddess Collection’ (aanvullend ook op zondag om 10.00
uur). Bovendien staan op de eerste dag Frank Brormann, Guy Tang, het

New Flag Education Teamen de Schorem Barbers op het podium, en dat
alles nog vóór het spektakel van de special show op zaterdagavond echt
goed losbarst. De Oostenrijkse avant-garde-koning Mario Krankl en
sterkapper Ken Hong uit Singapore zullen met hun show Transmission –
from Europe to Singapur – voor een onvergetelijk optreden zorgen. In
aansluiting op de avondshow vindt de legendarische TOP HAIR-party
plaats. De premiumband ‘Goodfellas’ verzorgen fantastische live music
met een bont repertoire van pop, rock, dance, R&B en classics. Hier komt
iedereen aan zijn trekken en kan er tot diep in de nacht worden gedanst
en gefeest.

Tot de overige highlights van het showprogramma behoren de
ensceneringen van Baderknechte evenals Brockmann en Knoedler met de
presentatie "Color Contouring by Wella Professionals" en Trio Hair met
‘Try me, I’m EIMI’. L’Oreal Professionel is met de teams Kertu Hair &
Style, J7 school, Frank Brormann, mod’s hair Paris en Keller the school op
zondag van de partij. De internationale vereniging voor succesvolle
kappers ICD zal met het Intercoiffure Team ook op zondag een show op
het grote podium verzorgen.
Kapperskunst van grote klasse in workshops
Op de workshoppodia in hal 8a gaat het om praktische kennis voor de
dagelijkse werkzaamheden in de salon, de nieuwste trends en technieken.
Voor een afwisselend en spannend programma zorgen dit jaar onder
meer Amika Style, Artego, CHI, Brockmann en Knoedler voor "Color
Contouring by Wella Professionals", D. Machts Group for L'Oréal
Professionnel, Davines, Dear Barber, Eslabondexx Color - Open Your
eyes by Claudio Lapenna KMS Group, Frank Brormann for L´Oréal
Professionnel, Glynt Artistic Team, Goldwell, J.7 school for L'Oréal
Professionnel, Keller the school L'Oréal Professionnel, Kemon, Kertu Hair
& Style for L'Oréal Professionnel, KIS Keratin Infusion System, Label.m.,
L'ANZA, Meer succes in de salon met TH Carecut gepresenteerd door
Jaguar/ TCC, Meininghaus, Mike Karg Dry HairCut "All American Hair",
Moroccanoil, Oliver Schmidt Hairdesign for L'Oréal Professionnel, Paul
Mitchell,

Ronald

Reinholz

for

L'Oréal

Professionnel,

Selective

Professional, Super Brilliant Color-True Inspiration by Ugur Tokdemir &
Marcus Becks KMS Group, Toni & Guy, Trend Collection voorjaar/zomer
gepresenteerd door Wella Color Club en het Wella Creative Team, Try me
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I'm EIMI gepresenteerd door TRIO HAIR, Unique Way en Vitality's by
Gandini.

Nieuw op TOP HAIR DÜSSELDORF is de speciale tentoonstelling
‘Barber’s Corner’ met trends, technieken, producten, en speciale
aanbiedingen rondom het thema barbering. Passend daarbij geven de
Rotterdamse sterren van de scene Schorem Barbers met hun Duitslandpremière op zaterdag op het showpodium een proeve van bekwaamheid
van hun barberkunst.
Tips, tricks en technieken in de Schnittfabrik
De Schnittfabrik biedt de bezoekers een veelzijdig programma om zelf aan
mee te doen, om van te leren en interactief mee aan de slag te gaan. Hier
heeft iedereen de gelegenheid om een schaar en kam ter hand te nemen
en met de presentatoren in gesprek te gaan. Maar ook alleen het kijken
naar de professionals in actie is bij deze grote verscheidenheid aan
thema’s spannend. De Schnittfabrik stelt datgene centraal waar het
werkelijk om draait: het knippen van haren. Met schaar, tondeuse,
haarsnijmachine of mes; hier tonen de experts alle tips en tricks en bieden
bezoekers een blik op hun kunst. Het gaat daarbij onder meer om
technieken als vlechten, het opsteken van haren, blowdry, extensions en
styling. Bovendien wordt er extra aandacht besteed aan het onderwerp
barbering. Dit jaar laten Amika, Annerose Cutivel, Davines Blowdry,
Daniel Golz (Mitzutani), Haaro Friseurbedarf Danny Verheijen & Raymon
Schulte, Jaguar, Paul Mitchell, Mike Karg, Tondeo, Dana Wittmann, en
Old school cuts Barbertrends powered by Wahl (Christian Schneider &
Chris Mattick) de bezoekers over hun schouders meekijken.
Congresprogramma met topsprekers
Het succesvol runnen van een salon vraagt om meer dan de kundigheid in
het

kappersambacht.

Ondernemerskennis,

mensenkennis

en

de

bekwaamheid om medewerkers te motiveren behoren daar ook toe. Het
TOP HAIR Congres biedt saloneigenaren en ambitieuze medewerkers
informatie

over

conflictbeheersing,

thema’s

als

marketing,

persoonlijkheidsontwikkeling

salonmanagement,
en

teamwerk.

De

gerenommeerde sprekers van het congresprogramma van dit jaar
vertellen de bezoekers op heldere, toegankelijke wijze de details die het
verschil kunnen maken – en dan vooral op het gebied van klantenservice.
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Dit jaar staan Claus Bielz, Wolf Davids, Daniel Golz, Dirk Gresch,
Trudelies Grigoletto, Klaus Kobjoll, Monika Matschnig, Oliver Schmidt,
Heiko Schneider en Stefanie Voss op het podium in hal 8b, 1. etage,
kamer 814.
TOP Salon Award
Op zaterdagavond 1 april stijgt de spanning bij de uitreiking van de ‘TOP
Salon – The Challenge’ op het grote showpodium in hal 8a. TOP HAIR
International onderscheidt voor de 21e keer de beste kapperssalons van
Duitsland in vijf categorieën: Design (toonaangevende vormgeving van de
werkruimte), Employer (aantrekken van talenten en opleiding), Concept
(innovatieve

businessmodellen),

Marketing

(uitstekende

marketingconcepten) en Best Practice (hier gaan succes en traditie hand
in hand). Er worden salons onderscheiden die met hun uitstraling,
klantenwerving, medewerkersbeleid, innovatief vermogen en continuïteit
de jury wisten te imponeren.
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

de

internationale

toonaangevende beurs voor cosmetica, nail, 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.
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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 jaar 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, nail,
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
Email: KempeA@messe-duesseldorf.de
HillesheimM@messe-duesseldorf.de
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