
ERBJUDANDEN
- ACTIVE QUIZ FÖR EVENTS OCH HÄLSOAKTIVITETER  
 
PROVA TJÄNSTEN GRATIS? 
A. Ladda ner appen och delta i ett öppet quiz via knappen “hitta quiz”. 
B. Skapa ett testkonto i ACTIVE QUIZ WEB PORTAL:  

Skapa upp till 3 quizpromenader och 5 frågor/quiz för 25 deltagare. 

ENGÅNGSAKTIVITET PREMIUM  
Tillgängligt konto med möjlighet till 1 quiz. 
Kontot aktivt under två veckor.  
 
1-50 pers.      I 1 500:- 
51-249 pers.  I 4 500:- 
+249 pers.     I 6 500:-
+500 pers.     I kontakta för offert 

FAST PRIS, BASERAT PÅ ANTAL 
ANSTÄLLDA  
 
1-50 anst.       I 6 495:- 
51-249 anst.   I 9 900:- 
249-500 anst. I 28 000:- 
+500 anst.      I kontakta oss för offert

LADDA KONTOT MED RUNDOR!
 
 500 rundor    I 5 000:- 
 1000 rundor  I 7 500:- 
 5000 rundor  I 10 000:-
+5000 rundor I kontakta oss för offert

12 MÅN: Årslicens: 1 995:- 

+ +

ÅRSLICENS PREMIUM 

Slipp jobbet med att skapa själva: Vi hjälper er gärna med quizfrågor till fast kostnad: 230 kr/quiz.

3 MÅN: Kvartalslicens: 995:- 

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.

- FÖRENINGAR ERHÅLLER 50% RABATT PÅ LICENSER.



FÄRDIGA KONCEPT 
Vi har ihop med våra kunder utarbetat tre koncept för en 
motiverande, effektiv och resultatgirande hälsosatsning. 
 

- HÄLSOFESTIVALEN  
3 veckors färdigt koncept (2 veckors deltävlingar + finalvecka) 
TOTALT: 8500 kr + moms  
 
4500:- Eventlicens för upp till 249 anställda  
2000:- Quizinnehåll för 4 quiz + final - i samråd med kund   
2000:- Sammanställt resultat från deltävlingar och final.

 
Uppgradera konceptet till 5 veckor totalt 
Addera + 2 veckors deltävlingar i upplägget för endast 1000 kr.

 
 

- VECKOKAMPEN  
 
Färdigt koncept med en ny digital tipspromenad varje måndag. Dina 
deltagare har veckan på sig att delta, sedan förloras möjligheten till 
poäng och nästa veckas tipspromenad ersätter. Vi sätter ihop olika 
teman varje vecka med 10 frågor. Förslag 3 km/runda, men ni väljer 
distansen. Alltid blandade frågor från våra duktiga quizmasters! Perfekt för en 
långsiktig hälsosatsning. Ni kan också bidra med egna frågor. 
 

50-100 deltagare: 
 
12 veckor: 150 kr/person 
24 veckor: 200 kr/person 
52 veckor: 250 kr/person

100-200 deltagare: 
 
12 veckor: 100 kr/person 
24 veckor: 125 kr/person 
52 veckor: 150 kr/person

300-500 deltagare: 
 
12 veckor: 50 kr/person 
24 veckor: 75 kr/person 
52 veckor: 100 kr/person

- Minsta beställning, 50 personer. Rabatterat pris över 500 personer. Kontakta oss för offert.



FYSISKA SKYLTAR  
Vill du kombinera digital teknik med fysisk miljö?  
Bort med utskrifter av frågor och uppsättning av tipspromenader, in 
med smart digital teknik. 
 
Erbjud stadsbor, kunder, kollegor eller partners trevliga digitala 
tipspromenader. Vid önskemål, locka besökare till ett specifikt område 
genom startskyltar. 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. 
 
Pris: Se prislistan (sid 1 Intresserade av att vi skapar era skyltar 
och quizinnehåll? Kontakta oss för offert och mer information.

För frågor och beställning:  
 

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


