TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf 2017:
Toonaangevende beurs voor het kappersambacht
Marktleider in business, kwaliteit en ambiance
Op 1 en 2 april 2017 komen op TOP HAIR International Trend & Fashion
Days Düsseldorf de haarprofessionals tijdens de toonaangevende beurs
voor het kappersambacht bijeen. Het unieke concept van de beurs TOP
HAIR weet ieder jaar meer dan 30.000 kappers te enthousiasmeren. De
vakbezoekers kunnen zich op een afwisselend programma van
topkwaliteit en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van knippen,
kleur en styling verheugen. Het kenmerk van het evenement in Düsseldorf
is de ongeëvenaarde mix van informatie, bijscholing en entertainment.
Naast het hoogwaardige aanbod van de vakbeurs waarderen de
bezoekers bovendien de combinatie van shows van wereldformaat,
workshops, ‘Schnittfabrik’ en congres. TOP HAIR DÜSSELDORF verbindt
optimale

business-voorwaarden

met

glamoureuze

en

perfect

geënsceneerde presentaties. Dankzij de chic vormgegeven vakbeurs, de
workshops op centrale podia en het verbod op geluidsinstallaties bij de
stands, wordt een professionele ambiance voor ordergesprekken en
netwerken gecreëerd, die in deze vorm uniek is. Dat wordt ook door
saloneigenaren en meesters, die traditiegetrouw en Düsseldorf een groot
deel van de bezoekers vormen, geprezen.

Trends, technieken en een programma vol topsterren
De toonaangevende beurs van de branche biedt in de hallen 8a en 8b een
omvangrijk overzicht op de markt van exclusieve kappersproducten,
inrichtingen, beroepsartikelen en dienstverlening. De scheiding van het
orderbereik en de direct verkoop is daarbij net zo belangrijk voor het
succesconcept van Düsseldorf als de stijlvolle ambiance in de beurshallen
met ruime gangpaden en verfijnd ingerichte communicatiezones. Rond de
450 exposanten en merken op het gebied van haarcosmetica zorgen voor
een optimaal overzicht van de branche – alle relevante ondernemingen
zijn met hun merken in Düsseldorf aanwezig.

In de exclusieve en excentrieke shows tonen wereldsterren en
internationale topspelers in buitenissige choreografieën de nieuwste
trends en technieken. Ook voor 2017 hebben prominente internationale
teams toegezegd de bezoekers te zullen inspireren. Net als altijd kunnen
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de bezoekers bij de openingsshow op zaterdagavond een bijzonder
hoogtepunt verwachten. Dit jaar zullen de sterkappers Ken Hong uit
Singapore en Mario Kränkl uit Oostenrijk de bezoekers met hun creaties in
verrukking brengen. Ken Hong was de eerste hairstylist uit Singapore die
de internationale Hairstyling Award heeft ontvangen. Hij heeft de styling
van internationale VIP’s als Lindsay Lohan en Melanie Brown verzorgd, is
een graag geziene gast bij talkshows en is wereldwijd op showpodia
present. Mario Krankl’s keuze voor het kappersambacht komt voort uit
pure passie. Hij is veelvuldig voor zijn werk onderscheiden, is qua
veelzijdigheid uniek binnen de branche en wordt wereldwijd regelmatig
gevraagd om mee te werken aan shows en workshops.

Op de vier workshoppodia en bij de Schnittfabrik bieden specialisten
binnen

het

kappersambacht

kennis

en

tips

voor

de

dagelijkse

werkzaamheden in een salon. Daar een kapper niet alleen haren knipt
maar ook kennis dient te hebben van ondernemerschap en strategie,
wordt

het

programma

met

een

business-congres

aangevuld.

Gerenommeerde sprekers vertellen over de vakgebieden marketing,
leiding geven en communicatie, tonen perspectieven en bieden visie. In
totaal

zullen

meer

den

1.000

mensen

aan

de

circa

160

programmaonderdelen van de beurs meewerken – en daarmee een
‘podiumvuurwerk’ van een ongekende klasse bieden.

Brancheonderzoek van Messe Düsseldorf
Het unieke concept van TOP HAIR DÜSSELDORF is exact op de
behoefte van de kappersbranche afgestemd die momenteel overigens
economisch bezien goed floreert. Rond de 80.000 kapperszaken in
Duitsland staan gezamenlijk voor een jaaromzet van circa 5,8 miljard
euro garant. Volgens een actueel
Düsseldorf

heeft

het

brancheonderzoek van Messe

kappersambacht

in

Duitsland

glansrijke

toekomstperspectieven. De economische situatie in ondernemingen wordt
door 45% van de geënquêteerden als goed en door 49% als
tevredenstellend beoordeeld, en maar liefst 65% van de ondervraagden
verwacht met betrekking tot de ontwikkeling in de toekomst een stijgende
lijn terwijl 31% verwacht dat het stabiel blijft. Door deze goede
vooruitzichten is 39% van de kappersondernemingen van plan om in de
komende twee jaar te gaan investeren. 44% heeft hierin nog geen keuze
gemaakt.
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Meer ruimte voor het trendthema barbering
In de afgelopen jaren heeft TOP HAIR DÜSSELDORF bij de Schnittfabrik
en op de showpodia het thema ‘barbering’ al aangegrepen en er in het
programma plek voor ingeruimd. Daar barbershops nationaal en
internationaal een renaissance doormaken, baarden en baardverzorging
als

modern

worden

beschouwd

en

steeds

meer

mannen

de

barbierswereld voor zichzelf ontdekken, krijgt dit trendthema in Düsseldorf
nu nog meer ruimte. De man als klant in een barbershop heeft bijzondere
verwachtingen en eisen. Daar passen speciale producten, de benodigde
knowhow en technieken en een speciale inrichting van de salon met de
nadruk op stijl en design bij – en dat alles is op de beurs TOP HAIR te
zien en te beleven.

TOP Salon Award
Ook in 2017 zullen de beste kapperssalons van Duitsland met de TOP
Salon

Award

in

vijf

categorieën

worden

onderscheiden:

Design

(toekomstgerichte vormgeving van ruimte), Employer (talentwerving en
opleiding),

Concept

(innovatieve

businessmodellen),

Marketing

(bijzondere marketingconcepten) en Best Practice (hier gaan succes en
traditie hand in hand). Een onafhankelijke jury nomineert per categorie vijf
salons, voordat de beslissing aan (test-)klanten wordt overgelaten. Men is
op zoek naar de meest succesvolle salons waarvan het concept,

het

vakmanschap, de kwaliteit van de dienstverlening en het zakelijk succes
één totaalpakket vormen. De prijsuitreiking vindt op zaterdagavond 1 april
op het grote showpodium plaats.

Complete service
TOP HAIR DÜSSELDORF biedt haar bezoekers een uitgebreide service.
De

beursgids met

hallenplattegronden

het
en

complete
het

overzicht

vakprogramma

van
is

exposanten,

ter

plaatse

de

gratis

verkrijgbaar.
Wat ook gratis is, is de kinderopvang op het terrein (vanaf vier jaar), het
garderobe- en bagagedepot en tevens het openbaar vervoer van de VRR
in de regio Düsseldorf (op vertoon van een geldig entreebewijs).
Bovendien kan men met de hogesnelheidstrein ICE vanaf 19 euro (enkele
reis)

naar

het

beursterrein

(www.nsinternational.nl)

en

zijn

er
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hotelpakketten bestaande uit het beursbezoek en een hotelovernachting
in een First Class Hotel (4 sterren) inclusief ontbijt vanaf 139 €.

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 voorddrachten, 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 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.
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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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