BEAUTY DÜSSELDORF en TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf
vinden dit jaar niet plaats; nieuwe datum in mei 2021
In nauwe afstemming met de medeorganisatoren, instituten en partners,
heeft Messe Düsseldorf besloten, dat het voor september 2020 geplande
beurs-duo BEAUTY DÜSSELDORF en TOP HAIR Düsseldorf dit jaar niet
meer zullen plaatsvinden. De volgende editie van BEAUTY DÜSSELDORF,
de toonaangevende ontmoetingsplek voor cosmetica, nail, voet, wellness &
spa, zal van vrijdag 28 mei 2021 tot en met zondag 30 mei 2021 doorgang
vinden. Met twee dagen overlap vindt dan ook op zaterdag 29 en zondag
30 mei 2021 TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf, Europa’s belangrijkste
kappersevent plaats.
“Hoewel het in de deelstaat Noordrijn-Westfalen sinds 31 mei 2020 weer
mogelijk is om vakbeurzen en vakcongressen te laten plaatsvinden, moeten
wij ieder afzonderlijk project individueel beoordelen. Door de uitwerkingen
van corona en de bijkomende bepalingen voor het cosmetische segment,
kunnen onze beide lifestylebeurzen in het huidige tijdperk niet op normale
wijze worden opgezet,” aldus Werner M. Dornscheidt, voorzitter van de
directie van Messe Düsseldorf GmbH. Tot de kern van beide evenementen
behoort een omvangrijke show-, workshop- en congresprogramma, die een
hoog eventkarakter garanderen en van het bezoek aan deze beurzen een
echte belevenis maken. Bij BEAUTY en TOP HAIR staan behandelingen,
treatments en presentaties direct op het lijf van mensen centraal. “Onze
exposanten tonen bij beide beurzen normaliter de nieuwste trends en
lichaamstoepassingen live op hun stand en transformeren de beurshallen
tot een belevingswereld. De beslissing was voor ons allesbehalve
eenvoudig, maar momenteel is er helaas geen alternatief,” aldus
Dornscheidt.

Ook de partners en medeorganisatoren sluiten zich bij de beslissing om
beide beurzen pas weer volgend jaar te laten plaatsvinden aan.

Alexander Drusio, adjunct-voorzitter van de Verband Cosmetic Professional
e.V. (VCP): “Bij BEAUTY DÜSSELDORF denk ik aan een bont, levendig
evenement, waarbij de gangpaden vol zijn met bezoekers. De beurs is een
ontmoetingsplek waar men nieuwe producten kan ontdekken en live
behandelingen kan ervaren – waar men dit alles letterlijk aan den lijve kan

ondervinden. Door de huidige hygiënemaatregelen voor het cosmetische
segment, die ik overigens ook juist vind, zou BEAUTY in dit uitzonderlijke
jaar waarschijnlijk zowel voor haar exposanten als voor de bezoekers een
teleurstelling zijn. Als vereniging voor professionele cosmetica begrijpen we
de beslissing heel goed en verheugen we ons nu op BEAUTY in mei 2021.”
Christian Schikora, directeur van TOP HAIR International GmbH: “We
vinden het oprecht jammer dat beide beurzen dit jaar niet kunnen
plaatsvinden, maar tegelijkertijd vinden we de beslissing met het oog op de
uitwerkingen van het corona-virus de enige juiste. Toen we in het voorjaar
vanwege de corona-pandemie samen met onze partner Messe Düsseldorf
de beslissing hadden genomen om TOP HAIR te verschuiven, hadden we
er goede hoop op dat het evenement in de herfst plaats zou kunnen vinden.
We hebben nu met pijn in het hart moeten besluiten om de beurs TOP HAIR
pas weer in mei 2021 te laten doorgaan. Het succesvolle concept van
vakbeurs, shows, workshops en congres kan momenteel niet worden
gerealiseerd. Het volledige TOP HAIR-team verheugt zich op het weerzien
in 2021. We zullen er alles aan doen om volgend jaar van de beurs weer
een feest voor de hele branche te maken.”

Actuele informatie en noviteiten vindt u op het internet op www.beauty.de
en www.top-hair-international.de
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