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TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf 2020: cut, colour en styling 
in alle facetten  
 
Trendy kapsels, innovatieve technieken en creatieve sterren op het 
podium  
 

Op zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020 biedt TOP HAIR DIE MESSE 

Düsseldorf een mix van entertainment, kennis en inspiratie voor creatieve, 

toekomstgerichte kappers. Alweer voor de 16de keer veranderen de hallen 

van het beursterrein van Düsseldorf in een enorme kapsalon van grote 

klasse. Met de unieke combinatie van shows, workshops, de ‘Schnittfabrik’, 

congres en vakbeurs biedt TOP HAIR Düsseldorf een geweldig platform en 

brengt het de community van kappers en stylisten bijeen.  

 

De positie als toonaangevende beurs voor kappers in Europa, zal in 2020 

door de verhuizing naar de beurshallen 15, 16 en 17 wederom worden 

bevestigd. “Het uitstekende niveau en de hoge kwaliteit van het aanbod zal 

door de wisseling van de hallen uiteraard niet in het geding komen. We doen 

er ieder jaar alles aan, om onze exposanten en bezoekers een bijzonder en 

creatief platform te bieden. We verheugen ons erop, dat we ook in 2020 

samen met onze partner, TOP HAIR International GmbH, een afwisselend 

en inhoudelijk omvangrijk evenement neer kunnen zetten,” zegt projectleider 

Hannes Niemann. De Düsseldorfse toonaangevende beurs is hét trefpunt 

voor de hele branche – van nieuwkomers tot gevestigde namen. Tevens 

heeft de beurs zich tot het nr. 1-communicatieplatform van de branche 

ontwikkeld, want hier zijn de beslissers van alle belangrijke spelers 

aanwezig. Het beeld in de beurshallen wordt bepaald door luxueus 

vormgegeven stands, een toppubliek en interessante gesprekken. Vrijwel 

alle gerenommeerde ondernemingen en merken uit de branche zijn 

vertegenwoordigd.  

 

Aantrekkelijk programma tot in de puntjes verzorgd  

 

De vakbeurs biedt input en een perfect overzicht van 

kappersbenodigdheden, professionele haarverzorging, haarcosmetica, 

beroepsinrichtingen en dienstverlening – met een duidelijke scheiding tussen 

het ordersegment en de directe verkoop. Maar vooral de professionele en 

communicatieve atmosfeer en de hoogwaardige ambiance bieden de beste 

omstandigheden voor het onderhouden van contacten en het delen van 



 

/3 

ervaringen en ideeën met collega’s. Dr. Rebecca Kandler, hoofdredacteur 

en chef uitgeverij van de redactie van TOP HAIR International GmbH, 

verheugt zich op het komende evenement. “We creëren iedere keer opnieuw 

een bijzonder evenement voor de gehele branche. Het jaarlijks groeiende 

aantal bezoekers, exposanten en merken, bewijst dat TOP HAIR Düsseldorf 

precies dát biedt, wat kappers voor bijscholing en inspiratie nodig hebben. 

Voor de komende TOP HAIR hebben zich al talrijke getalenteerde 

kunstenaars en bekende gezichten uit de kappersscene aangemeld.”  

 

Creatief vakprogramma en gevarieerde highlights  

 

Het belooft weer een bont, creatief en afwisselend evenement te worden. 

Het zeer goed bezette showpodium belooft het ene hoogtepunt na het 

andere. Hier presenteert de internationale elite van de branche met 

bijzondere ensceneringen de huidige trends en zorgt met een spectaculair 

showprogramma voor volop vermaak. Tot nu toe hebben de teams van 

Schwarzkopf, L'Oréal, Barber Angels, Vitality´s, New Flag, Goldwell, Patrick 

Cameron en Davines hun deelname in Düsseldorf toegezegd.  

De Australische session stylist Kevin Murphy presenteert de grote 

zaterdagavondshow: BANG BANG! Op 7 maart 2020 om 20.15 uur laat de 

internationale icoon de popcultuur uit de jaren 90 op het showpodium tot 

leven komen.  

 

Parallel vinden op vier podia bijna doorlopend meer dan 100 workshops rond 

actuele thema’s plaats. Men kan zich hier onder meer door Paul Mitchell, 

Glynt, Wella, L'Oréal, Redken, Davines, Dyson, Kemon, Hairhaus, Kevin 

Murphy, New Flag en Tondeo laten inspireren. In totaal zullen er meer dan 

1.000 mensen aan het programma deelnemen en samen met hun collega’s 

en de bezoekers het kappersambacht vieren.  

In het congres discussiëren twaalf key-sprekers over interessante thema’s 

rond de kapsalon. Ook de komende editie zal kappers-blogger Daniel Golz 

deelnemen, van wie de motivatie verbonden is met zijn motto: ‘alleen zij die 

veranderen, kunnen iets veranderen’. Daarnaast zullen onder meer Regina 

Först, Wolf Davids, Trudelies Grigoletto en Lars Nicolaisen over de 

vakgebieden marketing, salonmanagement, leiding geven en 

conflicthantering spreken. 

Een andere favoriete hotspot is de ‘Schnittfabrik’, een actieplatform waar 

bezoekers zelf mee kunnen doen, kunnen leren en interactief aan het werk 
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kunnen gaan. Hier heeft iedere bezoeker de gelegenheid om van dichtbij 

alles mee te maken en met onder meer de Düsseldorfse Robin Huth het 

Tondeo-knipgevoel te ervaren. Bovendien tonen topspelers als Mike Karg, 

Daniel Golz, Andis & Tondeo en Dana Wittmann de nieuwste technieken en 

stijlen.  

Top Salon Award  
 

In Düsseldorf wordt bovendien de felbegeerde TOP SALON AWARD in vijf 

categorieën uitgeloofd. De deelnemers moeten hun skills in de segmenten 

Design (toonaangevende ruimte-inrichting), Employer (het aantrekken van 

talenten en scholing), Concept (innovatieve businessmodellen), Marketing 

(uitstekende marketingplannen) en Best Practice (hier gaan succes en 

traditie hand in hand) aantonen. In een voorronde nomineert een 

onafhankelijke jury per categorie drie salons, waarna de (test-)klanten een 

keuze mogen maken. De prijswinnaars mogen zich tijdens de prijsuitreiking 

op zaterdagavond 7 maart op het grote showpodium op feestelijke wijze aan 

het publiek presenteren.  

 

Eén entreekaart voor alles  
 

Met een entreekaart voor TOP HAIR - DIE MESSE Düsseldorf is op zaterdag 

7 maart 2020 van 12.00 tot 20.00 uur en op zondag 8 maart 2020 van 9.00 

uur tot 18.00 uur de entree gegarandeerd. Voor vakbezoekers geldt: alles 

zien voor één prijs. Met een geldig beursticket zijn alle 

programmaonderdelen inclusief. Een online aangeschafte dagkaart kost 78 

euro, een doorlopende kaart voor de gehele beurstijd 118 euro (resp. 85 en 

125 euro aan de kassa) – daarmee kunnen vakbezoekers zowel de beurs 

als ook de vele shows, de workshops, de Schnittfabrik en het congres 

bezoeken. Bovendien geeft het ticket op zaterdag en zondag ook toegang 

tot BEAUTY DÜSSELDORF. Wat met een entreekaart ook gratis is, is het 

gebruik van het openbaar vervoer in de regio VRR.  

 

Meer informatie over TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf krijgen bezoekers 

via de hotline +49 (0)211 4560-7615 of op het internet op  

 

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  

 

Bij publicatie ontvangen we graag een exemplaar. 
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Sabrina Giewald  
Alexander Kempe  
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Tel.: +49 (0)211 / 4560-597 / -997 / -994  
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