INVITATION
Fredag den 29. april 2022

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.

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

Invitation til

DANISH BEAUTY AWARD 2022
Det er en glæde igen at invitere til DANISH BEAUTY
AWARD 2022, der finder sted i Tivoli Congress Center i
København den 29. april 2022.
I år er det 16. gang, at vi uddeler skønhedsbranchens priser.
Der er statuetter til årets bedste skønhedsprodukter,
beautysteder og behandlinger. To sponsorpriser bliver overrakt
- nemlig NORMAL-PRISEN 2022 samt
GOODIEBOXPRISEN 2022.
Ditte Haue & Martin Brygmann er aftenens værter, der skal
sørge for, at vi bliver ført godt igennem alle prisoverrækkelserne
og aftenens underholdning.
Billetterne koster kr. 1.800,- inkl. moms / kr. 1.440,- excl. moms
– plus Billetlugens gebyr. Billetprisen inkluderer velkomstdrink,
gallamiddag med vin, øl, vand, kaffe og te.

Billetsalget sker via Billetlugen.dk - bestil billetter her
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
ved hvert bord. Tilmeldingsfristen er 15. april 2022.

Tivoli Gallaarrangement
Velkomstdrink: Mont Marcel Cava, Brut.
Forret: Mousse på letrøget laks ~ tørrede tomater
~ syltede grønne tomater ~ koldpresset rapsolie ~
karse hertil Avispa Verdejo-Biológico 2019.
Hovedret: Majskyllingebryst ~ grillede grønne
asparges ~ spinatpure ~ sauce på brunet smør ~
stegt polenta hertil Avispa TempranilloBiológico 2019.
Dessert: Rabarberkompot ~ creme anglaise på
hyldeblomst ~ krystalliseret hvid chokolade.
Kaffe & The
Vin / øl / sodavand ad libitum under middagen.
Er du vegetar eller allergiker, så send en besked til
adm@danishbeautyaward.dk med dit bord og
pladsnr., så giver vi køkkenet besked.
Efter middag og prisuddeling med
underholdning er der afterparty, og med dig
hjem får du Danish Beauty Awards goodiebag.
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“.

Dresscode:
Galla / festligt.
Vi glæder os til at se dig
ved Danish Beauty
Award 2022

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

