
DANISH BEAUTY AWARD 2023
GALLAMIDDAG & SKØNHEDENS PRISOVERRÆKKELSER

Den 28. april 2023 indbyder vi til DANISH BEAUTY 
AWARD 2023 i Tivoli Congress Center i København.
Det er 17. gang skønhedsbranchens statuetter bliver uddelt til 
årets bedste skønhedsprodukter, beautysteder, behandlinger 
og ildsjæle. Vi overrækker desuden to sponsorpriser, idet både 
MATAS og GOODIEBOX uddeler statuetter i 2023.  

Aftenens værter vil sørge for at føre os godt igennem prisover-
rækkelserne og aftenens underholdning. Dørene åbnes kl. 17.30, 
hvor der er velkomstdrink, mingling og fotografering i foyeren. 
Prisuddelingen foregår mellem kl. 18.30 og 23.00.
 

INVITATION
Fredag den 28. april 2023 Tivoli Congress Center
Dørene åbnes kl. 17.30, hvor der er velkomstdrink og mingling i foyeren. 
Prisuddelingen foregår kl. 18.30 til 23.00 med efterfølgende afterparty.

Tivoli Gallaarrangement
Velkomstdrink: Castellblanc Cava Organic 
Brut Nature
Forret: Kold og varmrøget laks ~ friterede kapers ~ 
ørred rogn ~ krydderurtesalat ~ aske hertil Viña 
Tarapacá Sauvignon Blanc
Hovedret: Oksefilet ~ stegte bøgehatte ~ timian sauce ~ 
pastinak pure ~ spinat ~ kartoffel souffle hertil 
Viña Tarapacá Cabernet Sauvignon 
Dessert: Hindbær ”Tiramisu” ~ pistacie ~ chokolade
Kaffe & The 
Vin / øl / sodavand ad libitum under middagen.  

Kontakt os, hvis du ønsker vegansk mad eller har allergi. 

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

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

Tivoli Hotel tilbyder DBAs gæster værelser til
kr. 1.095,- / 1.195,- inkl. moms pr. værelse, så længe 
“lager” haves. Book direkte på  
tivolihotel@arp-hansen.dk – oplys “Danish Beauty 
Award“.

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

Dresscode: 
Galla / festligt. 

Vi glæder os til at se dig 
ved Danish Beauty 

Award 2023

https://www.billetlugen.dk/event/16519632/?affiliate=DB1
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