
INVITATION TIL  
IPSOS GO FURTHER  
2022
FUNDRAISING & HYGGE I KØBENHAVN  
SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 11



IPSOS GO FURTHERDET PRAKTISKE: 
Vi starter kl. 11 på Kongens Nytorv  

(ved hjørnet af St. Kongensgade & Gothersgade)

Det koster 150 kr. pr. voksen (18år+) og 50 kr. pr.  
barn at deltage – beløbet går ubeskåret til Dansk  

Flygtningehjælp, Røde Kors eller Red Barnet  
(på dagen angiver du, hvor din andel af støtten skal 

doneres). Ipsos matcher det indsamlede beløb  
(i.e. hvis der indsamles 20.000 kr. på dagen, donerer 

Ipsos et tilsvarende beløb). 

Husk også at medbringe kontanter eller MobilePay, 
da der på dagen også er mulighed for at købe lidt 

”Ipsos merchandise”, hvor overskuddet også går til 
ovenstående velgørende formål. 

Tilmeld dig i dag igennem ipsos.dk/gofurther eller 
ved at ringe til os på 33 19 39 00 senest 24. august.

Hos Ipsos ønsker vi at tage et større samfundsansvar. Vi har  
derfor defineret en række områder indenfor klima, børn & flygtninge,  
vi gerne vil støtte igennem frivilligt arbejde og ved at gennemføre en 

række analyser om temaer, der ikke får nok opmærksomhed. 

Vi har også besluttet at arrangere en række forskellige fundraising  
aktiviteter, og det er derfor en stor fornøjelse at kunne invitere dig til 

vores første Ipsos Go Further. 

Ipsos Go Further er et indsamlingsarrangement, hvor vi sammen skal på  
en guidet gåtur igennem København for den gode sags tjeneste. 

Det foregår søndag den 4. september 2022. Alle ansatte, kunder,  
leverandører, tidligere ansatte og andre venner af huset samt deres 

familier er meget velkomne.

Vi sørger for lidt forplejning til både børn og voksne undervejs, og der vil  
være ture med dansk og engelsk guide.  

Vi glæder os til det første Ipsos Go Further og håber, at du og din familie  
har lyst til at være med.

Mvh 

Alle os hos IpsosGO


