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Back to Beauty & Rock your Head: de wereld van de schoonheid 

móet je live meemaken 

De Düsseldorfse lifestyle-beurzen BEAUTY en TOP HAIR - DIE 

MESSE gaan in maart 2022 weer van start 

De internationale professionals, experts en vakbezoekers uit de cosmetische 

branche en kappersbranche kunnen zich in maart 2022 weer op hun  

toonaangevende beurzen verheugen. BEAUTY DÜSSELDORF, het 

belangrijke trefpunt voor cosmetica, nail, voet, wellness & spa, zal van vrijdag 

4 tot en met zondag 6 maart plaatsvinden. Met twee dagen overlap gaan op 

zaterdag 5 en zondag 6 maart 2022 ook de deuren van TOP HAIR - DIE 

MESSE Düsseldorf, Europa’s toonaangevend kappersevent open. Daarmee 

maakt de wereld van de schoonheid na een door corona verplichte pauze 

van twee jaar in het voorjaar van 2022 weer een sterke doorstart.  

“Zowel de professionals uit de segmenten cosmetica, voet, nail, wellness en 

spa, als uit de haarcosmetica-industrie kunnen amper wachten om elkaar 

weer live te ontmoeten en terplekke informatie over hun business te kunnen 

vergaren. Onze beurshallen zijn emotionele belevingswerelden. Hier komen 

mensen bijeen, die door hun grote passie voor de professionele cosmetica 

en het kappersambacht met elkaar zijn verbonden,” aldus projectleider 

Hannes Niemann.  

De branche ziet de beide beurzen in Düsseldorf als belangrijke trendforen 

en platforms voor kwalificatie en bijscholing. Naast de noviteiten van 

exposanten, springen vooral het hoogwaardige op de praktijk afgestemde 

programma en de unieke show- en eventonderdelen in het oog. “De huidige 

aanmeldstand voor beide evenementen is veelbelovend. Het gehele team 

van Messe Düsseldorf en haar partners laten met hun competentie en 

enthousiasme geen kans onbenut om van het beurzenduo opnieuw een 

onvergetelijk succes te maken. Ons inmiddels meerdere keren succesvol 

bewezen hygiëneconcept, dat de naam ‘PROTaction’ draagt, bepaalt de 

randvoorwaarden waarmee een beurs ten tijde van corona succesvol en 

veilig kan plaatsvinden,” vult Hannes Niemann aan.  

Ook de partners en medeorganisatoren zien het beurshoogtepunt in maart 

met veel vertrouwen en enthousiasme tegemoet.  

“Er zijn veel zaken die na corona prima virtueel kunnen blijven functioneren, 

maar dat geldt niet voor beurzen. Voor onze cosmetische branche is de 
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persoonlijke ontmoeting, het uitproberen, ruiken, voelen en zien heel 

essentieel. Daarom is het belangrijk dat BEAUTY als toonaangevende beurs 

van de branche in Duitsland, in 2022 weer zal plaatsvinden. De bezoekers 

kunnen zich na deze verplichte pauze op bijzonder veel nieuwe innovaties 

van exposanten verheugen - innovaties die er op wachten om ontdekt te 

worden,” zegt Alexander Drusio, de vicevoorzitter van de Verband Cosmetic 

Professional e.V. (VCP).     

Christian Schikora, directeur van TOP HAIR International GmbH: “Na twee 

lange jaren van ‘bonjour tristesse’, een tijd van virtuele meetings,  

geannuleerde of hybride evenementen, is het in 2022 eindelijk weer zo ver: 

onze bezoekers, exposanten, deelnemers maar ook onze partner Messe 

Düsseldorf en het complete TOP HAIR-team kijken er reikhalzend naar uit. 

Eindelijk weer live-ontmoetingen, een kopje koffie op een beursstand, het 

van gedachte wisselen met geweldige, competente mensen en het gevoel 

dat we  weer vol in onze mooie branche kunnen duiken - dit hebben wij 

allemaal enorm gemist. Het is onze gezamenlijk opdracht, om de faam van 

‘TOP HAIR - DIE MESSE’ weer eer aan te doen en deze te verbinden met 

de gebruikelijke attractiviteit, de geweldige sfeer en de talloze verrassingen. 

Het TOP HAIR-team is al geruime tijd met de voorbereidingen bezig en zal 

in 2022 zonder twijfel een uitstekend en informatief programma neerzetten. 

Natuurlijk zullen wij er ook voor zorgen dat de verwondering, de emoties en 

het plezier niets te kort komen. Samen steken we niet alleen de loftrompet 

af voor een van de mooiste kappersbeurzen - we bereiden ook een feest 

voor de hele branche voor.” 

De veelzijdigheid en de hoge kwaliteit van het programma zijn op zichzelf 

staande kenmerken van BEAUTY DÜSSELDORF en TOP HAIR. Vooral het 

begeleidende vakprogramma met een uitgebalanceerde mix van 

hoogwaardige workshops en wetenschappelijke lezingen, volop 

mogelijkheden voor bijscholing, vermaak en de unieke combinatie van 

vakbeurs, shows, workshops en congres worden door de bezoekers zeer 

gewaardeerd. Ook onder de exposanten van internationaal gerenommeerde 

ondernemingen is de voorpret rond het beurzenduo in maart groot: 

Dr. Helmut Drees, lid van de directie van Dr. Babor GmbH & Co. KG: “De 

randvoorwaarden voor het kunnen laten plaatsvinden van live evenementen 

worden steeds beter. We zijn er zeker van, dat volgend jaar in het voorjaar 
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BEAUTY DÜSSELDORF weer onder vrijwel normale omstandigheden kan 

plaatsvinden. Op het moment dat het niet meer mogelijk is, merkt men pas 

hoe belangrijk persoonlijk contact en on site-evenementen voor 

klantenbinding en het aantrekken van nieuwe klanten zijn. Digitale formats 

zijn zonder twijfel belangrijk en ondersteunend en creëren nieuwe 

mogelijkheden om contact te hebben, maar ze kunnen de intensieve 

persoonlijke gesprekken, het enthousiasme, de interactieve presentaties, de 

levendigheid en de veelzijdigheid van een live-evenement niet vervangen. 

We verheugen ons dan ook zeer op een weerzien begin maart op BEAUTY 

in Düsseldorf.” 

Paul Heeringa, directeur van Wella Company DACH: “Het is hoog tijd voor 

persoonlijke ontmoetingen, het uitwisselen van vakkennis en de grote 

podiumpresentaties. Wij van Wella verheugen ons erop, dat  de beurs TOP 

HAIR 2022 weer zal plaatsvinden, en dat we samen met onze klanten en 

beursbezoekers live innovaties, nieuwe dienstverleningsideeën en 

haarexpertise kunnen beleven. TOP HAIR International GmbH en Messe 

Düsseldorf zijn voor ons belangrijke partners om de kappersbranche met het 

oog op de toekomst succesvol te neer te zetten. Er is voor de kappers-

community geen beter platform om zo intensief kennis en ideeën met elkaar 

uit te kunnen wisselen.” 

Suzan Schlag, directeur van L’Oréal Professionelle Produkte voor Oostenrijk 

en Duitsland: “Corona heeft de kappers voor nieuwe uitdagingen gesteld, 

maar heeft de branche echter ook aanvullende mogelijkheden geboden. 

Digitale educatie heeft een enorme groei gekend. Daarmee kon gedurende  

een langere periode de opleiding en bijscholing van stylisten en ook een 

virtueel samenzijn worden gewaarborgd. We zien echter ook de grenzen van 

100 procent digitale educatie en het verlangen van de branche om weer live 

te netwerken, elkaar persoonlijk te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Als 

belangrijkste event van de branche biedt de beurs TOP HAIR daarvoor een 

geweldig platform. Daarom hebben wij besloten om met onze professionele 

merken in 2022 aanwezig te zijn, zowel met een beursstand als met een 

show. We hopen enorm, dat de corona-maatregelen het op dat tijdstip 

mogelijk maken, daar we ervan overtuigd zijn, dat de beurs een waardevolle 

bijdrage aan het inspireren van de branche levert.”  
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“Het complete RUCK-team kijkt uit naar de herstart van BEAUTY 

DÜSSELDORF 2022. Na deze lange en moeilijke tijd, presenteren we de 

bezoekers voor het eerst ons nieuwe beursconcept - de RUCK 

Belevingswereld. Naast de presentatie van veel noviteiten, verheugen we 

ons op de talrijke persoonlijke ontmoetingen,” aldus Simeon Ruck, directeur 

van Hellmut Ruck GmbH.  

BEAUTY DÜSSELDORF is van vrijdag 4 tot en met zondag 6 maart 2022 

van 9:00 tot 18:00 uur geopend. Aanvullende en actuele informatie is te 

vinden op www.beauty.de. 

TOP HAIR - DIE MESSE Düsseldorf is van zaterdag 5 maart 2022 van 10:00 

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

op zondag 6 maart 2022 van 9:00 tot 18:00 uur geopend. Meer informatie is 

te vinden op www.top-hair-international.de. 

 

Wij willen u vragen bij publicatie te vermelden dat BEAUTY 

DÜSSELDORF en TOP HAIR - DIE MESSE Düsseldorf strikte 

vakbeurzen zijn, welke  uitsluitend door vakbezoekers met 

vaklegitimatie kunnen worden bezocht.  
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