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TOP HAIR – DIE MESSE 2023: hoog kaliber kappersevenement 

van topkwaliteit in Düsseldorf 

 

Het branche-hoogtepunt op 1 en 2 april 2023 live meemaken 

 

Tijdens het eerste weekend van april 2023, is het podium twee dagen vrij 

voor het topevenement van de kappersbranche. Het motto op 1 en 2 april 

2023, als op TOP HAIR – DIE MESSE alles rond fashion, business en 

trends draait, luidt ‘Rock your head’. De toonaangevende vakbeurs voor 

professionele haarcosmetica, nodigt alle kappers uit om naar het bruisende 

branche-evenement in de hallen 15, 16 en 17 van het beursterrein van 

Düsseldorf te komen. De unieke succesformule van TOP HAIR Düsseldorf, 

met een combinatie van vakbeurs, shows, workshops, Schnittfabrik en 

congres, staat wederom garant voor een optimaal marktoverzicht, actuele 

trends en innovaties, vermaak, inspiratie en volop kennisoverdracht voor de 

dagelijkse werkzaamheden in de salon.  

 

“Het partnerschap en de samenwerking met TOP HAIR International 

GmbH, die sinds het begin va de beurs bestaat, garandeert ook bij de 

komende TOP HAIR-beurs een programma van topklasse, waarbij de 

sterren van de scene live op het podium kunnen worden bewonderd. We 

zijn heel tevreden over het aantal aanmeldingen tot nu toe. Vrijwel alle 

gerenommeerde ondernemingen uit de branche zullen in Düsseldorf 

aanwezig zijn. TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf biedt ook in de 

toekomst precies dat, wat kappers voor bijscholing en inspiratie nodig 

hebben,” zegt Hannes Niemann, directeur van de beurs. Het 

toonaangevende kappersevenement biedt een alomvattend overzicht van 

kappersbenodigdheden, professionele haarverzorgingsproducten, 

haarcosmetica, saloninrichtingen en services – met een duidelijke 

scheiding van het ordersegment en de directe verkoop. 

 

Het devies is: wees er snel bij om geld te besparen. De ticketshop van TOP 

HAIR – DIE MESSE opent in december met een Christmas-Special: tot en 

met 31 december krijgen alle geïnteresseerden bij de aanschaf van een 

dagkaart via www.top-hair-international.de/tickets 13 euro korting ten 

opzichte van de reguliere prijs.  

 

 

http://www.top-hair-international.de/tickets
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TOP Salon Award met nieuwe categorie 

Ook in 2023 worden de beste kapperssalons uit Duitsland en voor het eerst 

ook uit Oostenrijk en Zwitserland met de ‘TOP Salon – The Challenge’-

awards in vijf categorieën onderscheiden: geheel nieuw is de Eco Future 

Award, waarbij het gaat om sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid, 

klimaatbescherming en milieuvriendelijkheid. De salons die hiervoor in 

aanmerking komen, zetten zich niet alleen in op het zo min mogelijk 

uitputten van resources, maar ook op eerlijke arbeidsvoorwaarden, sociale 

betrokkenheid en vrijwilligerswerk. Er worden daarnaast ook nog awards in 

de volgende categorieën uitgereikt: Best Practice (traditie, aanhoudend 

succes en doorlopende bijscholing), Digital Business (digitale maatregelen 

in de salon creëren voordelen ten opzichte van de concurrentie), Design 

(bijzondere inrichting van ruimtes), en Employer (deze award richt zich op 

salons, die talenten op uitzonderlijke wijze stimuleren en opleiden). Een 

onafhankelijke jury nomineert per categorie drie salons, die aansluitend 

door testklanten worden bezocht en beoordeeld. Uiteindelijk telt het gehele 

pakket van beoordelingen. Op https://www.tophair.de/top-salon-2023/ is 

meer informatie te vinden. 

 

Eén entreekaart voor alles 

TOP HAIR – DIE MESSE is op zaterdag 1 april 2023, van 12:00 uur tot 

20:00 uur (entree tot 19:00 uur, aansluitend openingsshow en party) en op 

zondag 2 april 2023, van 9:00 uur tot 18:00 uur geopend. Voor 

vakbezoekers geldt: alles zien voor één prijs. Meet een geldig beursticket 

zijn alle programmaonderdelen inclusief. Een online bestelde dagkaart kost 

78 euro, een online bestelde 2-dagenkaart 118 euro. LET OP: in het kader 

van Christmas-Special kost tot 31 december een dagkaart slechts 65 euro. 

www.top-hair-international.de/tickets. 

 

Met een entreekaart kunnen zowel de beurs als de verschillende shows, 

workshops, het Schnittfabrik-programma en het congres worden bezocht. 

Bovendien geven de tickets op zaterdag en zondag recht op toegang tot 

BEAUTY DÜSSELDORF. Meer informatie is te vinden op www.top-hair-

international.de. 

 

Perscontact: 
Alexander Kempe, Marion Hillesheim 
Tel.: +31 (0)211/45 60-997/-994  
Mail: KempeA@messe-duesseldorf.de 

 HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
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