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Messe Düsseldorf: centrum voor complete schoonheids-

verzorging van top tot teen.  

31 maart – 2 april 2017: drie toonaangevende beurzen van de 

branche met in totaal 2.000 exposanten en merken in zeven 

hallen 

Van 31 maart tot en met 2 april 2017 staat in Düsseldorf volledig in het 

teken van de schoonheid: van vrijdag 31 maart tot en met 2 april vindt 

BEAUTY DÜSSELDORF, de internationale toonaangevende beurs voor 

cosmetica, nail, voet, wellness en spa plaats. Met twee dagen overlap 

vinden parallel op zaterdag 1 en zondag 2 april TOP HAIR International 

Trend & Fashion Days, Duitslands belangrijkste kappersevenement, en de 

make-up artist design show, de enige vakbeurs exclusief voor grimeurs en 

visagisten plaats.  

 

Tijdens dit ene weekend presenteren op de verschillende vakbeurzen in 

totaal 2.000 exposanten en merken in zeven hallen op het beursterrein in 

Düsseldorf hun aanbod. De bezoekers kunnen uit meer dan 320 

vakprogramma-onderdelen kiezen. Bovendien vindt voor het tweede 

Medical SkinCare-cognres Düsseldorf plaats. In het congrescentrum CCD 

Oost worden op 31 maart en 1 april wetenschappelijke trendthema’s uit de 

bereiken dermatologie en cosmetologie besproken. Met dit programma 

wordt de hoofdstad van de deelstad Nordrhein-Westfalen in de lente hét 

centrum van de complete schoonheidsverzorging van top tot teen. 

 

BEAUTY DÜSSELDORF is van 31 maart tot en met 2 april als 

internationale toonaangevende beurs voor cosmetica, nail, voet, wellness 

en spa voor 1.500 exposanten en merken alsmede 55.000 internationale 

vakbezoekers de belangrijkste afspraak van het jaar. Het veelzijdige 

tentoonstellingsaanbod in de beurshallen 9 tot en met 12 biedt experts 

van over de hele wereld een omvangrijk overzicht op de markt. Naast de 

presentaties van nieuwe producten, behandelingen en dienstverlening 

biedt het praktijkgeoriënteerde vakprogramma met meer dan 130 

onderdelen uitgebreide mogelijkheden voor bijscholing. De beurs in 

Düsseldorf staat bekend om haar hoogwaardige en stijlvolle ambiance en 

het veelomvattende serviceaanbod en vindt dit jaar voor de 32e keer 

plaats. In een exclusieve sfeer kunnen de professionals van de branche 

elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Het vakprogramma met de 
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nationale en internationale make-upkampioenschappen en de 

verschillende prijsuitreikingen ronden het afwisselende aanbod af. 

 

Op 1 en 2 april hebben de kappers bij TOP HAIR International Trend & 

Fashion Days Düsseldorf de unieke kans om de sterren van de branche 

live aan het werk te zien en van hen te leren. Het programma in 

Düsseldorf zit propvol hoogtepunten en biedt gedurende twee dagen een 

bijzondere mix bestaande uit een hoogwaardige vakbeurs, shows, 

workshops en congres. Het Düsseldorfse kappersevenement is met 

30.000 vakbezoekers het trefpunt van de branche – van nieuwkomers tot 

de absolute top. In totaal presenteren 400 merken en exposanten zich en 

bieden de bezoekers bij deze 13e editie een omvangrijk marktoverzicht.  

 

De wereld van de maskers is op 1 en 2 april in Düsseldorf te gast. De 

make-up artist design show heeft zich tot dé ontmoetingsplek voor de 

branche van professionele grimeurs en visagisten uit theater, opera en 

schouwburgen, tv-studio’s, musicals en filmproducties ontwikkeld. Bij de 

stands van de 75 exposanten en merken vinden de bezoekers alles wat 

voor de professionele make-up en voor het vervaardigen van maskers 

nodig is. Ook tijdens de achtste editie van deze levendige en bonte beurs 

zullen wederom meer dan 3.500 vakbezoekers aanwezig zijn. Zij kunnen 

zich verheugen op een professionele sfeer met de beproefde combinatie 

van bijscholing, praktische ervaring en vakbeurs. Tijdens het 

hoogwaardige, internationaal bezette vakprogramma presenteren de 

sterren uit de branche hun werk uit film, televisie en theater.  

Meer informatie vindt u op de volgende website: www.beauty.de, 

www.make-up-artist-show.de en www.top-hair-international.com. 

 

BEAUTY DÜSSELDORF, TOP HAIR International Trend & 

Fashion Days Düsseldorf en de make-up artist design show 

zijn vakbeurzen die alleen toegankelijk zijn voor vakbezoekers 

met legitimatie.   
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