De voordelen
Teambuilding
Een avond quizzen is ideaal om uw personeel, collega’s of vriendenkring teamspirit op te laten bouwen. Er wordt immers in teamverband gespeeld. Thema’s geven
dieper inzicht in kennis, hobbies en persoonlijkheid. Samen lachen, juichen, zingen
creëert een sterker vriendenkring en band. Quizzen is een leuke manier om collega’s
of vrienden beter te leren kennen.
Klantenbinding
En dan hebben we het nog niet eens over de klantenbinding dat een quiz genereert. Quizzen met hapjes, drankjes en sfeervol personeel zorgt voor een extra
binding met je locatie of café. Vaste deelnemers gaan uw café als hun stamcafé
beschouwen en trekken nieuwe spelers aan. Binnen “no time” heeft u een wekelijks
terugkerende evenement.

#QUIZ4FUN
“Of u nu een quiz voor een conferentie, school, bedrijfsfeest, training, sportclub,
trouwfeest organiseert, met hulp van Quiz4Fun bent u gegarandeerd van een
leuk, origineel en interactief multi media evenement!”
Edwardo Williams, Business Company Director
“Interactief quizzen zoals het hoort! Quiz4Fun maakt het mogelijk om op een
leuke en makkelijke manier gebruik te maken van multi media zonder dat u zich
zorgen hoeft te maken over het organiseren, designen en programmeren van
een quiz.”
Terrick Mansur, Business Company CEO

Bel ons:
06 - 13 33 67 66
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Alkmaar, Haarlem
Noord Holland
Info@quiz4fun.nl
www.quiz4fun.nl

QUIZ4FUN.NL

Quiz4Fun - interactief quizzen is nu leuker dan ooit!
Een avond met Quiz4fun is een avond om niet te vergeten,
Quiz4fun maakt het mogelijk om interactief te quizzen met beeld, geluid en draadloze
afstandsbedieningen of stemkastjes bij jou op locatie. Wij nemen alle benodigheden mee zoals
een beamer, multimedia apparatuur & quiz software. Wij helpen u met het opzetten van een
quiz met een algemene of gerichte thema. Onze designers helpen u met video materiaal, foto
bewerking en promotie.Interactief quizzen met Quiz4Fun is nu makkelijker en leuker dan ooit!

Ideaal voor bedrijven & borrels
Personeelsfeesten
Bent u op zoek naar een idee voor
een personeelsfeest, bedrijfsuitje of
teambuildingsactiviteit? Zoek niet
verder, onze quizzen zijn fantastisch
om op deze gelegenheden te spelen.

Pubquiz
Wilt u wekelijks, maandelijks, vier keer per
jaar of eenmalig quizzen? Alles kan, zonder
enige verplichting.Wij zorgen voor een
hilarische interactieve quiz avond. U regelt
hapjes en drank, en wij de quiz!

Verjaardagen / Particuliere feesten
U hoeft niet per se een café of bedrijf te hebben
om te kunnen quizzen. Ook als particulier kan
Quiz4Fun u voorzien van themaquizzen voor
diverse gelegenheden zoals een verjaardag,
sportmiddag, borrel of bruiloft.

Presentaties, Seminars of Trainingen
Een quiz is uitermate geschikt voor presentaties,
seminars, trainingen, school of congressen.
De mogelijkheden zijn eindeloos.

Wat maakt Quiz4Fun uniek?

Onze pakketten:

Wij helpen u met het opzetten van een uniek multi media quiz
Draadloos quizzen in team verband of als individuele deelnemer
Vragen, teams en scores worden geprojecteerd op een beamer
Live analyse van quizresultaten en prijzen uitdelen d.m.v. bonus rondes
Uniek promotie materiaal voor uw evenement (Facebook & Drukwerk)
100% inzet en begeleiding tijdens uw evenement
Wij zijn uw ideale partner voor Klantenbinding en Teambuilding

Basic

Standaard

Pro

2-5

5-10

10-100

2-3 uur

3-4 uur

€ 250,-

€ 500,-

Promotie Materiaal
Aantal Teams*
Reserveringstijd
Drukwerk & Promovideo

1-2 uur
X
€ 150,-

* Een team kan bestaan uit 1 deelnemer of een vriendengroep!

