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ALLES OVER 
HÉT TOPHAIR 
EVENT IN 2017
Absolute must voor de Nederlandse kapper!

Als hoofdredactrice van 
TOP HAIR Duitsland en de 
drijvende kracht achter de 
enorm populaire Trend & 
Fashion Days in Düsseldorf, 
is Rebecca Kandler een 
bekende naam in de Duitse 
kappersbranche. Ik vroeg 
haar onder andere over de 
Trend & Fashion Days, die in 
2017 begin april zal plaats-
vinden. Vooral nu Nederland 
geen kappersbeurs meer 
heeft, is deze gigantische 
beurs net over de grens, een 
must voor de Nederlandse 
kappersbranche!

Rebecca is geboren in München en studeerde journalistiek, politico-
logie en Duitse literatuur. Haar carrière begon bij een farmaceutische 
organisatie, maar dat beviel niet en in 1996 belandde ze in de kap-
persbranche, bij TOP HAIR. En daar is ze tot op de dag van vandaag 
gebleven!

BUSINESS & FASHION
In Duitsland verschijnen twee verschillende TOP HAIR magazines; de 
business- en de fashion editie. Ik vroeg Rebecca naar de reden voor 
deze splitsing. Rebecca: “Dit doen we zo omdat dit precies de kap-
persbranche weergeeft zoals het is en waarop het succes is gebaseerd. 
Mode, trends, techniek aan de ene kant en business, communicatie 
en klantrelaties aan de andere kant. Twee belangrijke richtingen. Naar 
wens kan de kapper een van de twee bladen kiezen of een com-
bi-abonnement nemen.”

DE TOP HAIR FAMILIE
Rebecca is er trots op zo’n uitgebreide TOP HAIR familie te hebben. 
Rebecca: “Ik weet dat het een behoorlijke uitdaging is om in de Be-
nelux te overleven tussen alle vakbladen. Dus: Good job – TOP HAIR 
Benelux!”

TOP HAIR TREND & FASHION DAYS
Deze beurs werd voor het eerst in 2004 in Frankfurt gehouden met 
één groot podium met 4 kleinere. Een jaar later werd samen met de 
Messe in Düsseldorf een grotere editie georganiseerd en dit was de 
basis voor de beurs zoals we hem nu kennen. 

ENORM SPEKTAKEL
Tegenwoordig worden er ruim 10 internationale shows gehouden, 
bijna 140 workshops en ongeveer 15 lezingen. Meer dan 1500 mensen 
werken mee aan dit mega event en dan zijn er nog de standhouders. 
Twee TOP HAIR collega’s zijn daar het hele jaar fulltime mee bezig.

CONSTANT IN BEWEGING
Ze zijn constant op de look-out voor nieuwe talenten voor de shows. 
In 2017 komt er iets nieuws op gebied van barbershops en mannen-
trends. Elk jaar verandert er wel wat en zo blijft het concept actueel.

Maar Rebecca geniet van elke minuut en ziet het als iets dat ze uit 
liefde voor de kappersbranche doet. Ze legt uit dat de hoge kwaliteit 
en het respect voor de branche de redenen zijn voor het succes van dit 
prestigieuze event, dat nog steeds elk jaar groeit.

Tot slot vraag ik Rebecca of er nog iets op haar bucket list staat na TOP 
HAIR. Haar reactie: “Is er echt iets mogelijk na TOP HAIR? Ik kan het 
me niet voorstellen… maar ik sta altijd open voor verrassingen!” En dat 
zegt eigenlijk alles over de betrokkenheid van deze bevlogen vrouw, 
die zich al 20 jaar inzet voor de kappersbranche!

REbEccA KANdler
Hoofdredactrice TOPHAIr International duitsland



WANNEER
Zaterdag 1 april 2017 
Openingstijden: 12:00 - 20:00 uur

Zondag 2 april 2017 
Openingstijden: 09:00 - 18:00 uur

WAAR
Messe Düsseldorf, ingang Noord, Oost – hal 8a, 8b

Informatie over hotels en verblijf: Tel.: +49 (0)211 17 202-839 
Houd ook de komende TOP HAIR’s in de gaten, zodra meer informa-
tie bekend is, laten we dat via onze website of het magazine weten!

Jij wilt dit belangrijke kappersevent toch ook niet missen! Op zo’n 2 
uur rijden vanaf de meeste plekken in Nederland en België, kun je op 
1 en 2 april je kappershart ophalen!

Op deze speciale website kun je alles lezen over de TOP HAIR Trend 
& Fashion Days 2017 en tevens je tickets bestellen. Ook lees je daar 
alles over het programma en de merken die vertegenwoordigd zullen 
zijn:

www.top-hair-international.com
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ZET IN JE AGENDA EN KOOP ALVAST JE KAARTEN!

FEITEN OP EEN RIJ
• 2 dagen
• 400 merken en standhouders
• 32.000 bezoekers in 2016

• 140 workshops
• 10 haarshows
• 15 lezingen


