Persdossier 2018

Persdossier
Coiffure.org organiseert The Hair Games, een innovatief topevenement van de kapperssector.
Twee dagen lang exposeert het kruim van de nationale en internationale kapperswereld hun diensten,
technieken en producten. Kappers ontdekken er niet alleen alle nieuwigheden, maar ontmoeten bovenal hun
leveranciers, partners en collega’s onder één dak.
Zondag 28 en maandag 29 januari 2018
SQUARE – Brussels Meeting Centre
Kunstberg, Brussel

The Hair Games
Met meer dan 20.000 kappers in België maakt de kapperssector een wezenlijk onderdeel uit van onze economie.
Het beroep van kapper is permanent in beweging met nieuwe trends, technieken en innovatieve producten,
maar tevens met aangepaste reglementeringen en highend opleidingen.
De expo is de basis, maar uitdagingen en games zitten niet alleen in onze naam, ook in ons DNA. Met een
uitgebreid programma van wedstrijden ontdek je er de nieuwste trends, de grootste talenten en doe je volop
inspiratie op. (zie pg. 3 voor programma)
Als het eerste evenement van het nieuwe jaar is The Hair Games alvast de ideale gelegenheid om even te
reflecteren en inspiratie op te doen voor het nieuwe seizoen. En dat in Brussel, het hart van Europa. Het prachtige
Square Congresgebouw heeft alle faciliteiten in huis voor bezoekers, deelnemers en exposanten van The Hair
Games. Deze gerestaureerde site geeft, naast alle comfort, meteen ook een aangename, moderne en innovatieve
uitstraling aan het evenement en aan de sector.
Ook voor de pers is er plaats vrijgehouden op ons evenement. Er is vrije toegang voor alle journalisten die wensen
aanwezig te zijn en de mogelijkheid om aan te schuiven tijdens de brunch en show & dinner party.
Contact
Voor vragen en/of bevestiging van uw aanwezigheid kunt u contact opnemen met:
Mitch Mues
Responsible Corporate Informer
E-mail: mitch.mues@coiffure.org
Tel. +32 473 98 76 19
(Interviews kunnen ter plaatse gegeven worden. Ons bestuur heeft echter een heel drukke agenda tijdens het evenement dus is het zeker
aan te raden om, indien mogelijk, op voorhand aan te geven of u een exclusief interview wenst te voorzien. Zo kunnen we een optimale
samenwerking garanderen.)
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Coiffure.org
Wie zijn wij?
Coiffure.org, de Unie van de Belgische kappers, is de bevoorrechte partner en het klankbord van de kapper
gedurende zijn/haar gehele carrière. Enerzijds slaan wij de brug tussen de kapper en de consument, producent
en het onderwijs.

Visie, missie en waarden
Binnen de visie van Coiffure.org is de huidige hoedanigheid van de kapper enorm geëvolueerd.
De kapper is in de eerste plaats een vakman met passie. Dit met echter één doel voor ogen, namelijk de
klanten zich goed laten voelen.
In de hedendaagse economische, sociale en maatschappelijke context heeft de kapper meer ondersteuning
nodig om zijn/haar doel te bereiken. Het volstaat niet meer om enkel met talent en vaardigheden een
succesvol kapper te zijn.
Onze missie is om als dé beroepsvereniging van alle Belgische kappers te zorgen voor de nodige omkadering
binnen alle facetten van het kappersberoep.
In alles wat Coiffure.org doet, moet men respect, passie, toegankelijkheid, partnership, professionalisme,
inspiratie en ondersteuning herkennen en voelen.
Meer info:
www.coiffure.org

Coiffure EU
Het voorzitterschap van Coiffure EU werd aan België overgedragen in 2017 en het algemeen secretariaat wordt
begeleid door Coiffure.org.
Het doel van Coiffure EU is duidelijk en welomlijnd. De organisatie verdedigt de belangen van haar leden in de
sector en treedt hierbij op als overkoepelend orgaan. Coiffure EU voorziet niet alleen in een discussieplatform
voor beroepsonderwerpen die leven binnen de deelnemende EUlanden, maar helpt ook de economische en
werkrelaties te bevorderen tussen haar leden. Daarnaast geeft Coiffure EU de Europese kapperssector een
stem binnen de Europese Unie en de EFTA (European Free Trade Association) en hecht ze veel belang aan de
sociale dialoog met alle sociale partners.

Meer info:

www.coiffure.eu
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The Hair Games
Praktische info
The Hair Games is enkel toegankelijk voor professionelen uit de sector.
Waar:
SQUARE – Brussels Meeting Centre
Glass Entrance
Kunstberg
B1000 Brussel

Wanneer:
Expo:
Op zondag 28 en maandag 29 januari 2018, van 10u tot 18u
Expo & Brunch:
Op zondag 28 januari 2018, van 11u tot 13u
(Toegang tot de Expo van 10u tot 18u)
Show & Dinner Party + Wall of Fame Ceremony
Op zondag 28 januari 2018, vanaf 18u. Start shows vanaf 19u.
(Toegang tot de Expo mogelijk vanaf 10u)
Wedstrijden Startech’s en Start-up Battle
Op maandag 29 januari 2018, vanaf 9u tot 18u30
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Wedstrijden
Wall of Fame
De Wall of Fame is een fotowedstrijd voor professionele kappers bestaande uit 5 categorieën: ladies, men
barber, avantgarde, color en young talent.
Elke kapper kon deelnemen door zijn kandidatuur en creatie voor 15 december over te maken aan Coiffure.org.
Uit alle ingediende inzendingen hebben de juryleden de 3 beste foto’s per categorie geselecteerd. Deze selectie
wordt tentoongesteld op zondag 28 januari tijdens The Hair Games. Die dag kunnen beursbezoekers ook
stemmen op hun favoriete foto. Om een eerlijke stemming te garanderen, worden de foto’s anoniem
opgehangen. ’s Avonds wordt de winnaar uit elke categorie en de ‘Hairdresser of The Year’ bekendgemaakt
tijdens de Show & Dinner Party die zal gepresenteerd worden door David Jeanmotte en Stefaan De Winter.
Ook op maandag kan je de geselecteerde foto’s van de Wall of Fame bekijken. De winnaar van elke categorie
zal dan feestelijk aangeduid worden.

Startech’s preselecties
Coiffure.org organiseert samen met WorldSkills Belgium de preselecties voor de Startech’s Days. WorldSkills
Belgium promoot manuele en technische beroepen via wedstrijden op wereldniveau.
Deze wedstrijd bestaat uit 3 proeven:

Ladies fashion haircut and colors with 3 wishes

Men’s Look from photo

Ladies bridal long hair up and ornaments
Op maandag 29 januari zullen de kandidaten hun talent de vrije loop laten op oefenhoofden terwijl een
professionele vakjury hun creaties beoordeelt.
De acht deelnemers die de beste scores hebben behaald, kunnen tijdens de finale in Namen meedingen naar
de zeer gegeerde plaats in het Belgian Team dat zal deelnemen aan de prestigieuze EuroSkills 2018 in
Boedapest (2628 september 2018).
EuroSkills is het Europees kampioenschap voor technische en manuele beroepen. Elke twee jaar strijden
honderden jonge vakmensen onder de 25 jaar in verschillende vakgebieden om de titel van ‘beste vakman of
vakvrouw van Europa’.
Als het grootste beroepenevenement van Europa zorgt deze wedstrijd voor de promotie van het
beroepsonderwijs, het bevorderen van vaktrots en de talentontwikkeling van jonge professionals.
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Start-up Battle
Looks, business, marketing
Tot slot daagt Coiffure.org ook de studentkappers uit om in team aan de slag te gaan in de Startup Battle. De
wedstrijd omvat drie delen:




Een artistieke proef
De presentatie van een financieel plan
De presentatie van een communicatieplan

Elke school kan negen leerlingen en één coach afvaardigen die in drie teams de krachten zullen bundelen om
telkens één van de drie proeven tot een goed einde te brengen.
Tijdens de artistieke proef moeten er binnen de 75 minuten 3 kapsels gecreëerd worden. De drie creaties
moeten passen in het vooraf opgelegd thema Modern Punk. Dit is een teamproef, wat betekent dat de drie
deelnemende leerlingen de taken mogen verdelen. Ze mogen elkaar dus helpen bij het vervolledigen van de
drie creaties. Het belangrijkste is dat de drie creaties afgewerkt zijn binnen de 75 minuten. Tijdens de proef zal
er permanent geëvalueerd worden op techniek, teamwork en ‘total look’.
De proef ‘businessplan’ bestaat uit twee delen. Deel één is een invuloefening aan de hand van een vragenlijst
waarin een fictieve onderneming zo goed mogelijk wordt voorgesteld zowel op financieel vlak als op vlak van
marketing. Deel twee is een presentatie die uitgewerkt wordt op basis van de invuloefening. Het is een visuele
voorstelling van de fictieve onderneming. De fictieve onderneming hoeft niet noodzakelijk een salon te zijn. Het
kan tevens een mobiele activiteit, popup salon of nog iets anders zijn. Het moet wel een kapselgebonden
onderneming zijn. Een businessplan is onontbeerlijk om een onderneming op te starten. Daarom meent
Coiffure.org dat leerlingen hier al kennis mee moeten maken.
Elke proef wordt beoordeeld door experten in het vakgebied, gescreend door Coiffure.org.
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Show & Dinner Party
Op zondagavond worden bezoekers culinair in de watten gelegd tijdens de feestelijke Dinner Party met shows
van topkappers. Nadien sluiten we af met een fantastische afterparty met muziek van Sven Ornelis en DJ Wout.
Programma
18u19u en tussen de shows: prijsuitreiking Wall of Fame
19u00: Academy 314
19u30: Revlon Professional & American Crew
20u00: Corado for Wella
20u30: hair&beauty.PRO x 6.ZERO
21u00: Laced by L’Oréal
21u30: Bobhead for Wella & Sebastian
22u00: Sven Ornelis
23u30: DJ Wout
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Contact
Mitch Mues
Responsible Corporate Informer
E-mail: mitch.mues@coiffure.org
Tel. +32 473 98 76 19
Algemeen infoadres:
info@thehairgames.be
Officiële website:
www.thehairgames.be
Links sociale media:
Facebook: www.facebook.com/TheHairGames
Instagram: www.instagram.com/coiffureorg
Twitter: www.twitter.com/CoiffureOrg
Exposantenlijst:
www.thehairgames.be/category/exposanten
Organisatie:
Coiffure.org
www.coiffure.org
Partners:
Worldskills Belgium
Tribute
Echos Coiffure
Realisatie:
IJV – IFAS vzw
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