
 

 

TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf in nieuwe hallen: 

Nog meer plaats voor kwaliteit, comfort en service 

 

Messe Düsseldorf nodigt professionals in samenwerking met Europa’s 

toonaangevende vaktijdschrift TOP HAIR in het voorjaar van 2020 weer 

uit voor het grootste branchefeest van de kappersscene. Op TOP HAIR 

– DIE MESSE Düsseldorf kunnen de bezoekers op 7 en 8 maart een 

topprogramma verwachten, dat in deze vorm haar gelijke niet kent. 

Europa’s belangrijkste beurs voor de kappersbranche krijgt op het 

beursterrein van Düsseldorf een nieuw onderkomen en zal in de hallen 

15, 16 en 17 plaatsvinden. “Door de hallenbezetting van andere 

beurzen in de komende jaren, willen we exposanten en bezoekers een 

locatie voor een langere periode garanderen,” zegt projectleider 

Hannes Niemann.  

 

Ook in 2013 vond TOP HAIR Düsseldorf in deze hallen plaats – 

exposanten en bezoekers kennen dus de voordelen van deze 

hallenconstellatie. Door de nieuwe locatie is bijvoorbeeld de nabijheid 

van de tegenoverliggende BEAUTY-hallen heel praktisch. “Natuurlijk 

hechten we ook in de hallen 15, 16 en 17 veel waarde aan de hoge 

kwaliteit van het aanbod. We zullen in de toekomst de hoge 

verwachtingen van de exposanten en bezoekers als uitgangspunt 

blijven nemen en hen een professioneel business-platform bieden,” 

benadrukt Niemann.  

 

De ongeëvenaarde mix van beurs, event, spectaculair 

podiumprogramma en exclusieve shows blijft uiteraard ook bestaan. De 

hallenstructuur van de beurs TOP HAIR is geheel op de behoefte van 

de bezoekers toegespitst en maakt een snelle oriëntatie mogelijk. De 

duidelijke scheiding van het ordersegment en het show- en 

podiumprogramma is gegarandeerd. “Alle toonaangevende 

ondernemingen uit de kappersbranche zijn in Düsseldorf aanwezig. 

Onze beurs is echter tegelijkertijd ook een internationale branche-

hotspot, waar eersteklas delegaties uit Europa elkaar ontmoeten om in 

een exclusieve atmosfeer en een hoogwaardige ambiance ervaringen 
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en ideeën uit te wisselen. De beurs in Düsseldorf is en blijft dé 

trendbarometer. We kijken vol optimisme en voorpret uit naar het 

komende evenement,” vult Niemann aan.  

 

TOP HAIR Düsseldorf is op zaterdag 7 maart 2020 van 12.00 tot 20.00 

uur (toegang tot 19.00 uur, aansluitend openingsshow en party) en  

zondag 8 maart van 9.00 tot 18.00 uur geopend. 

 

Meer informatie over TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf krijgen 

bezoekers via de hotline +49 (0)211 / 4560-615 of op het internet via 

www.top-hair-international.com 

www.tophair.de 

www.facebook.com/TOPHAIRDieMesse 

 

 

We verzoeken u bij publicatie te vermelden dat TOP HAIR – DIE 

MESSE Düsseldorf een strikte vakbeurs is. 

 

Foto’s voor uw bericht in aanloop naar de beurs, kunt u 

downloaden op  

http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/tophair 

 

Düsseldorf, oktober 2019 

 
Perscontact: 
Sabrina Giewald  
Alexander Kempe  
Marion Hillesheim 
Tel.: +49 (0)211 / 4560-597 / -997 / -994 
Mail: GiewaldS@messe-duesseldorf.de 

 KempeA@messe-duesseldorf.de 
 HillesheimM@messe-duesseldorf.de 

 

 
Bij publicatie ontvangen we graag een exemplaar. 
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