2021

INVITATION
Fredag den 4. juni 2021

Tivoli Congress Center

Dørene åbnes kl. 17.45, velkomstdrink kl. 18.00
Prisuddeling kl. 19.00 – 23.00 med efterfølgende afterparty

Adresse: Tivoli Hotel & Congress Center,
Arni Magnussons Gade 2-4, DK-1577 København V

Invitation til

Tivoli Gallaarrangement

DANISH BEAUTY AWARD 2021

Velkomstdrink: Mont Marcal Cava Rosado, Brut rosé
Forret: Citrusmarineret laks ~ blomkåls crudité ~
mojo sauce ~ ristede hasselnødder ~ krydderurtesalat
hertil Viña Tarapacá, Reserva, Chardonnay, Chile
Hovedret: Oksemørbrad ~ ristede Portobello
svampe ~ bagte stilktomater ~ pommes royale ~
estragon velouté hertil Viña Tarapacá, Reserva,
Cabernet Sauvignon, Chile
Dessert: Mørk chokoladekage ~ rom toffee ~
krystalliseret hvid chokolade ~ hindbærcoulis
Kaffe & The
Vin / øl / sodavand ad libitum under middagen

Årets statuetter bliver uddelt til vinderne i Tivoli Congress
Center den 4. juni 2021. Prisuddelingen finder sted for 15. gang.
Vi overrækker priser til årets bedste skønhedsprodukter – indefra
som udefra – beautysteder og behandlinger. Vi har en vinder af
Goodieboxprisen og en Matas-pris 2021. DBAs influencerpanel
kårer vinderen af Influencers’ Choice Award, og vi skal som noget
nyt finde Årets Hygiejnepris.
Vores værtspar er Cecilie Beck og Rasmus Botoft. De to vil sørge
for, at vi på underholdende vis bliver ført gennem prisuddelingens
mange kategorier, møder nye artister og hilser på prisoverrækkerne, så vi sammen får en aften fuld af begejstring, glæde og
god musik.

Er du vegetar eller allergiker, så send en besked til
adm@danishbeautyaward.dk med dit bord og
pladsnr., så giver vi køkkenet besked.

Billetterne koster kr. 1.695,- inkl. moms (u. Billetlugens gebyr)
Inkluderer velkomstdrink, gallamiddag med vin, øl, vand, kaffe og te.

Efter middag og prisuddeling med
underholdning er der afterparty, og med dig
hjem får du Danish Beauty Awards goodiebag.

Billetsalget sker via Billetlugen.dk - bestil billetter her

Foto: TV2 & Franne Voigt

Du skal selv vælge din plads i salen, så vær hurtig, hvis I er mange,
der vil sidde sammen. Der vil være borde med 4, 8, eller 12 pladser.
Tilmeldingsfristen er 14. maj 2021.

Tivoli Hotel tilbyder et begrænset antal værelser
à 1.195 / 1.295 DKK inkl. moms pr. værelse. Book direkte på
tivolihotel@arp-hansen.dk – oplys Block ID 1632293

Tivoli
Congress Center
og Danish Beauty
Award følger naturligvis
myndighedernes
COVID-19-retningslinjer
vedr. afstand, hygiejne
mv.

Dresscode: Galla / festligt.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til
Danish Beauty Award 2021.
Skønne hilsner fra
Danish Beauty Award
Anne-Dorte Mathiesen
Hvis du har spørgsmål, er du meget
velkommen til at kontakte Anne-Dorte
Mathiesen på adm@danishbeautyaward.dk

