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Danish Beauty Award 2015
Årets værter er Louise Wolff og Martin Brygmann

Foto: Signe Mørkeberg Sjøstrøm. Makeup og hår: TrailerOne-teamet med Diana Wilms, Simon S. Shaaban og Louise Kærså.

De to værter lægger op til en festlig aften den 29. april 2015, hvor skønhedsbranchens
prisuddeling – Danish Beauty Award – finder sted for niende gang.
Louise Wolff er vært ved Danish Beauty Award for første gang, men hun har tidligere været med som
prisoverrækker af de eftertragtede statuetter. ”Jeg glæder mig meget til at skulle på scenen med Martin”
siger Louise Wolff. ”Og jeg er lige nu i gang med at forberede mig på hvad som helst, for det er jo aldrig
kedeligt og forudsigeligt, når Martin Brygmann er til stede. Derudover glæder jeg mig bare til en festlig
aften, hvor Martin og jeg vil gøre vores bedste for at skabe nogle skønne rammer om en vigtig og
spændende prisuddeling.”
Martin Brygmann har været vært ved Beauty Award én gang tidligere, og han kan næsten ikke vente med at
skulle det igen: ”Det er jo den vildeste aften med en sal fyldt med mennesker, der skal hyldes for noget, de
gør sig sindssygt umage med. Jeg glæder mig også til at skulle stå ved siden af den altid dejlige og dygtige
Louise Wolff. HUN er da bare en smuk-snack! I det hele taget dufter det her vist af en RIGTIG god aften!”
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Danish Beauty Award er en fest, hvor årets bedste skønhedsprodukter, forhandlere og behandlinger bliver
hyldet. I år er der nye spændende kategorier. Blandt andet vil Årets Frisør blive kåret i samarbejde med
dofk, og en gruppe af Danmarks sejeste mode- og skønhedsbloggere vil udpege Blogger’s Choice Award.
Både leverandører, handlen, frisører, kosmetologer, presse, kendisser og sponsorer m.fl. deltager ved den
festlige aften.
”Vi håber, at alle beautyinteresserede vil følge med i kåringen af årets bedste produkter og steder. Det kan
både ske via www.dansishbeautyaward.dk, Facebook og Instagram. Og forbrugerne har selv mulighed for at
vælge vinderen i kategorien Årets Forbrugerpris, når afstemningen starter op i marts på BTs hjemmeside”,
siger Anne-Dorte Mathiesen, der står bag prisuddelingen. Og hun slutter: ”Alle ’skønhedsnørder’ er
velkomne til prisuddelingen.”
Billetsalget sker via Billetto.dk.

Danish Beauty Award uddeler i 2015 priser i 30 kategorier. De kan ses her: danishbeautyaward.dk/kategorier
Dommerpanelet består af 13 dommere. Se hvem de er: danishbeautyaward.dk/dommerpanel
Du kan læse mere om Danish Beauty Award på hjemmesiden: danishbeautyaward.dk
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