
ERBJUDANDEN
- ACTIVE QUIZ FÖR EVENTS OCH AKTIVITETER  
 
PROVA TJÄNSTEN GRATIS? 
A. Ladda ner appen och kör ett öppet quiz på knappen “hitta”. 
B. ACTIVE QUIZ WEB PORTAL:  
Provkonto att skapa upp till 5 quiz. Max 5 deltagare/quiz 

 

För frågor och beställning: Kontakta Linus på Active Quiz - linus@triloappar.se  
office. +46 (0)520-402233 / dir. +46 (0)734220793

ENGÅNGSAKTIVITET 
Tillgängligt konto med möjlighet till 1 quiz. Kontot aktivt under två veckor.  
Vi kan även hjälpa till sätta upp quiz på ert konto.  
 
1-50 pers.      I 1 500:- 
51-249 pers.  I 4 500:- 
+249 pers.     I 6 500:-
+500 pers.     I kontakta för offert 

 
ACTIVE QUIZ ÅRSLICENS  
Perfekt för er som vill ha möjlighet till aktiviteter hela året för en fast kostnad. Licensen innebär 
ett premiumkonto med fri teknisk support där ni själva lägger upp quiz, schemalägger 
aktiviteter, styr ert unika Quiz-ID och nyttjar våra resultatverktyg för data och e-postlistor till 
deltagare.
 
12 MÅN  
Årslicens: 1 995:- 
 
LADDA KONTOT MED DELTAGARE! 
 500 quizdelt.    I 5 000:- 
 1000 quizdelt.  I 7 500:- 
 5000 quizdelt.  I 10 000:-
+5000 quizdelt  I kontakta oss för offert 



TÄNK STÖRRE 
 
FASTA QUIZ-SKYLTAR  
- DYNAMISKT INNEHÅLL
 
Vill du kombinera digital teknik med fysisk miljö?  
Eller är du helt enkelt trött på all tid och administration som 
krävs vid skapande av tipspromenader? Med Active Quiz 
sparar du massor av tid och gör aktivisterna mer lustfyllda. 
Bort med utskrifter av frågor och uppsättning av 
tipspromenader, in med smart digital teknik. 
 
Med Active Quiz kan ni smidigt skapa kunskapspromenader för att locka 
besökare till att utforska ett specifikt område och samtidigt lära sig nya  
saker där de är. Det som gör Active Quiz världsunikt är att deltagarna  
själva kan välja vilken väg de vill gå med skylten som utgångspunkt.  
Ni ställer in hur långt det är mellan frågorna. När innehållet blir  
förlegat byter ni enkelt ut det via webtjänsten - Inga skyltar  

behöver bytas och inga nya papper behöver skrivas ut! 
Intresserade av skräddarsydda skyltar? Kontakta oss för mer information.

 
BJUD IN VÄRLDEN TILL DINA QUIZ 
 
Släpp ditt quizrums-ID löst via era reseguider, sociala medier 
eller nyhetsbrev! Erbjud kunder, kollegor eller partners i andra 
länder/städer en trevlig promenad-aktivitet med passande 
frågor där du bestämmer distansen och följer upp topplistan! 
Samla in mailadresser och få en anledning till återkoppling. 
 
Med Active Quiz behöver din startplats inte vara konstant, utan 
deltagare kan promenera vart den än befinner sig i världen. 
Appen finns på engelska och i alla länder och alla som kan  
ditt Quizrums-ID kan delta! 

 

www.activequiz.se

För frågor och beställning: Kontakta Linus på Active Quiz - linus@triloappar.se  
office. +46 (0)520-402233 / dir. +46 (0)734220793


