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BEAUTY DÜSSELDORF en TOP HAIR - DIE MESSE Düsseldorf naar begin zomer verplaatst
Nieuwe datum: 6-8 mei 2022 (BEAUTY) / 7-8 mei (TOP HAIR)
Branchevertegenwoordigers ondersteunen  verschuiving

Messe Düsseldorf verschuift in afstemming met de betrokken medeorganisatoren, partners en brancheorganisaties de vakbeurzen BEAUTY DÜSSELDORF en TOP HAIR - DIE MESSE Düsseldorf naar het begin van de zomer van 2022. Met het oog op de huidige hoge besmettingscijfers en de zich snel verspreidende Omikron-variant, is het niet verantwoord om het beurzenduo op de oorspronkelijk geplande datum van 4-6 maart (BEAUTY), respectievelijk 5 en 6 maart (TOP HAIR) te laten plaatsvinden. De komende BEAUTY DÜSSELDORF, het toonaangevende trefpunt voor de branches cosmetica, nail, voet, wellness & spa, zal van vrijdag 6 mei tot en met zondag 8 mei 2022 plaatsvinden. Met een overlap van twee dagen vindt op zaterdag 7 mei en zondag 8 mei 2022 TOP HAIR - DIE MESSE Düsseldorf, Europa’s belangrijkste kappersevenement plaats. 

Wolfram N. Diener, voorzitter van de directie van Messe Düsseldorf, benadrukt de steun van de branches voor de nieuwe looptijd. “De teneur bij onze exposanten is dat ze willen dat de beurzen BEAUTY en TOP HAIR  plaatsvinden. Ze geven aan ze ook nodig te hebben - en wel op een tijdstip waarop ze het grootst mogelijke resultaat kunnen verwachten. Zowel wij als onze partners en de betrokken brancheorganisaties menen dat de vroege zomer hiervoor het ideale tijdstip is. We verwachten dan niet alleen een afgezwakte besmettingsgraad, maar ook dat er meer personen in staat zullen zijn hiernaartoe te reizen en deel willen nemen. De exposerende bedrijven en de bezoekers kunnen zo in een periode waarop covid-19 een minder grote stempel zal drukken, hun zaken doen.”

Christian Schikora, directeur van TOP HAIR International GmbH: “Het virus heeft ons helaas weer in de greep. Voor ons geldt nog steeds dat de gezondheid van onze bezoekers, onze exposanten, alle uitvoerende professionals en het beursteam onze hoogste prioriteit heeft. We nemen onze verantwoordelijkheid heel serieus en hebben daarom met instemming van onze partner Messe Düsseldorf, maar ook na het voeren van eerlijke, prettige gesprekken met veel exposanten de beslissing genomen om de beurs TOP HAIR twee maanden uit te stellen. Ons doel blijft onverminderd om een hoogwaardig evenement voor onze branche neer te zetten. Het hele TOP HAIR-team verheugt zich op een weerzien op 7 en 8 mei.”

Actuele informatie en noviteiten is op het internet te vinden op www.beauty.de en www.top-hair-international.de.
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