TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf
Het TOP HAIR-congres: strategische impuls voor de kappersbranche

Op 10 en 11 maart 2018 wordt Düsseldorf opnieuw hét trefpunt voor de
Europese haarprofessionals. Nu al staat vast dat op TOP HAIR – DIE MESSE
Düsseldorf de nieuwste trends en producten op het gebied van barbering,
beroepsartikelen, decoratie- en reclameartikelen, dienstverlening, inrichting,
haarstukken,

haarcosmetica,

pruiken,

gereedschap

en

wellness

gepresenteerd zullen worden. Aan de internationale kappersbeurs, die dit jaar
voor het eerst onder een nieuwe naam en met een nieuw logo de hallen 4, 5
en 6 zal beleggen, zullen rond de 450 exposanten deelnemen.

Kansen voor de branche door digitalisering
Wie in maart naar TOP HAIR in Düsseldorf reist, zal een branche aantreffen
die niet meer uitsluitend met wassen, knippen en föhnen bezig is.
Aangespoord door de toenemende digitalisering, verdiepen steeds meer
haarprofessionals zich ook in de mogelijkheden van de nieuwe technologieën
en communicatiekanalen. Van de merkontwikkeling via sociale netwerken,
waarbij

een

hashtag

tot

predicaat

#LieblingsMarke

wordt,

digitale

zelfdiagnoses van bijvoorbeeld de haarkleur, tot aan het aantrekken van de
‘digital natives-generation’ voor de klantenkring.

TOP HAIR-congres met topsprekers
Een centrale rol wordt hierbij ingenomen door het hoogwaardige TOP HAIRcongres, dat ook in 2018 Europese haarprofessionals weer veel waardevolle
strategische impulsen voor hun business zal bieden. Het congres vindt op
zaterdag 10 maart van 12.30 uur tot 19.30 uur en op zondag 11 maart van
10.00 uur tot 17.00 uur voor het eerst in hal 4 plaats. In sessies van elk één
uur zullen eersteklas sprekers zoals Stephan Bethke, Franc Braun, Peter
Brandl, Wolf Davids, Daniel Golz, Sabine Hübner, Prof. Karsten Krüger,
Ernst Panse, Katja Porsch, Heiko Schneider en Ulrike Zecher zakelijke en
strategische

kennis

over

de

thema’s

marketing,

salonmanagement,

conflicthantering, persoonlijkheidsvorming, en leidinggeven op ontspannen en
toegankelijke

wijze

overbrengen.

Naast

best-cases-presentaties

van

succesvolle businessmodellen en vragen rondom de digitalisering, zijn andere
congresthema’s onder meer ‘De gouden salon: van bodemloze put tot
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goudmijn’, of ‘Veel kappers klagen over gebrek aan personeel, maar letten
niet op de verhouding rendement/medewerkers in hun salon’.
Het TOP HAIR-ticket: alles zien voor één prijs
Net als in de voorgaande jaren geldt: met een geldige beursentreekaart zijn
alle programmaonderdelen van TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf inclusief.
En dat geldt ook voor alle congresonderdelen. Een online aangeschafte
dagkaart kost 78 euro, een doorlopende kaart voor de gehele beurlooptijd 118
euro (resp. 83 euro en 122 euro aan de kassa).
Meer informatie over TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf krijgen bezoekers
via de hotline +49 211-4560-7615 of via internet op www.top-hairinternational.com en www.facebook.com/TOPHAIRDieMesse.
Graag willen we u vragen bij publicatie te vermelden dat TOP HAIR –
DIE MESSE Düsseldorf een vakbeurs is.
Foto’s voor bij uw vooraankondiging zijn te downloaden op
http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/tophair
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