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(PUB-)QUIZ ALS TV SHOW ERVARING!

Met vragen
Opdrachten
Uitdagingen en 
Veel humor en beleving!

Het grote verschil tussen onze Quiz en een "standaard" PubQuiz is de
opzet en beleving. Deze Quiz, welke als PubQuiz of Showbiz-Quiz kan
worden ingezet blinkt uit in uitvoering en kwaliteit.

Elk denkbare categorie komt er in voor. We pakken van alles wat;
vandaar dat we hem ook wel noemen: De "Van-Alles-Wat" Quiz.

Entertainment gehalte - Maximaal!
Uw gasten worden door een professionele quizmaster meegenomen in
de Quiz. Met een enorme verscheidenheid aan vragen en entertainment
gehalte. Wij vinden dat je een quiz als een echte belevenis moet ervaren,
waar je nog jaren over zult napraten. 

Geen bijeengeraapte collectie vragen, die iedereen op Google kan
vinden. Nee, u krijgt een vakkundig opgeleide quizmaster die er een ware
happening van zal maken.!

Ondersteund door ervaring en state-of-the-art techniek. 
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HET QUIZMASTER PAKKET

Unieke basis van jouw (Pub-)Quiz
Het Quizmaster pakket geldt als de basis voor een onvergetelijke quiztijd. Bij
het Quizmaster pakket wordt uw quiz gepresenteerd door één van onze
ervaren quizmasters. Vanaf 100 personen leveren wij ook iemand ter
technische ondersteuning voor de Quiz software.
 
Quizmasters
Onze ervaren quizmasters zijn presentatoren die studeren aan of
afgestudeerd zijn aan de musical academie of een andere mediagerichte
opleiding. Zij voegen echt iets toe aan uw event. Soms staan zij aan het begin
van een carrière in Hilversum.
 
Technische ondersteuning
Onze technische man bedient de laptop tijdens de quiz, en koppelt de
stemkastjes aan de teams. Hij zorgt ervoor dat de show verder vlekkeloos
verloopt in samenwerking met de quizmaster. Hij sluit de quiz aan op uw
beamer/TV en geluidsinstallatie. 
 
De kabels naar uw beamer/TV en geluid dienen klaar te liggen bij de statafel
van onze technische man, zodat het een kwestie is van 'inprikken'.
 
Audio visuele middelen
Uiteraard kunnen wij uw quiz ook voorzien van audiovisuele middelen. Tot 150
personen hebben wij deze zelf in huis en kunnen we ze tegen een gunstig
tarief aanbieden. Hierdoor wordt u compleet ontzorgd.
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Stemkastjes
De teams beantwoorden hun vragen via stemkastjes. Voor
groepen tot 500 personen is dit mogelijk.

Zeer grote groepen
Voor (zeer) grote groepen, kunnen wij ook zogen dat iedereen
met zijn/haar eigen smartphone deelneemt. Hierdoor kunnen
er tot wel 15.000 personen tegelijk deelnemen! 



QUIZ ONDERDELEN - EIGEN VRAGEN TOEVOEGEN

"Wie komt er altijd te laat op kantoor?" of
"Wie is de grootste koffieleut van jullie allemaal?"
"Wie heeft er, volgens de aanwezigen, thuis niks te vertellen?"

Weggeefprijzen
"Balletje/Balletje"
Karaoke of de
Verjaardagstaart 

Hoe leuk is het, om jouw eigen vragen toe te voegen aan de quiz?

Het meest gekozen antwoord is juist! Er is dus van te voren nog geen goed
antwoord bekend. Hoe leuk is dat?!

Eigen vragen toevoegen over jouw personeel of bedrijf, aan een van onze
quizzen is geen enkel probleem. Hierdoor neemt de herkenbaarheid enorm
toe.

De eigen vragen zijn een absolute aanrader en zorgen altijd voor veel
hilariteit. We kunnen je hierbij ook op weg helpen met behulp van een aantal
voorbeelden. 

Daarnaast biedt de Quiz extra variatie aan, zoals door middel van:

En zo zijn er natuurlijk vele vragen binnen de eigen organisatie te verzinnen. 
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EXTRA OPTIES

karaoke
unieke dansjes
en minigames, zoals een paardenrace

LED Sticks (Extra beleving)
We kunnen bij de Quiz voor LED sticks zorgen. De mensen worden zo nog
meer geprikkeld en meegenomen in de beleving.

DJ en Lichtshows
We werken samen met een gepassioneerd DJ team. DJ’s van topniveau, Luxe
LED Design DJ booths, adembenemende lichtshows en sprankelend geluid
zorgen ervoor dat ieder evenement gaat stralen.

Eigen huisstijl 
Ook kan Quizzzit in jouw eigen huisstijl worden opgeleverd. Volledige
branding, met integratie van jouw eigen bedrijfsidentiteit. De quiz gaat zo
helemaal op, in het thema van je event. 

Voor de interactie maken we niet alleen gebruik van een mobiele telefoon of
stemkastjes. We voegen ook elementen toe, zoals:
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OOK ALS ONLINE QUIZ
VERKRIJGBAAR!

OOK ALS
ONLINE QUIZ

VERKRIJGBAAR!

INTERNATIONALE GROEPEN

Nederlands
Engels
Duits
Portugees
Frans
Spaans

Tweetalig 
Met onze software is het mogelijk, om zelfs in twee talen de quiz te laten zien.
Ideaal voor internationale groepen. De vragen in twee talen op het scherm?
Ook dat kan! En onze klanten? Meer dan tevreden.

Onze quizmasters presenteren ook in het:
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ZAKELIJKE EVENEMENT? - ZET EEN QUIZ IN!

Is de informatie van je gasten blijven hangen?
Is mijn boodschap overgekomen?
Is het doel van mijn event bereikt?
Is de bedrijfsmissie voor iedereen helder?

Voor de zakelijke markt zetten wij onze kennis en kunde graag in. Dit om op
een snelle, efficiënte manier te achterhalen wat de mening is van een groep. 

Uw gasten hebben tijdens het evenement veel informatie te verwerken
gehad. Handig om te weten is dan:

Stel de vraag en krijg direct inzicht in de mindset van uw publiek. Na afloop
leveren we een helder analyserapport op.

Maximale interactie met het publiek 
Workshops, presentaties en AV-techniek. Ze brengen allemaal iets mee. Maar
vaak blijft de interactie onder uw gasten achter, zonde! Zet een quiz-variant
in, om het netwerken of kennisoverdracht te stimuleren.
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WAAROM DEZE (PUB-)QUIZ?

Onze hardware
Ons systeem heeft géén WIFI nodig, waardoor het altijd werkt. Wij kunnen
tot aan 2000 stemkastjes koppelen aan ons systeem en het bereik
bedraagt 200 meter. Bovendien kunnen wij onze stemkastjes
personaliseren. Hierdoor verschijnen de namen van de teams in de
tussenstanden. Dit om het competitie-element te vergroten.

Onze software
Met onze software brengen wij veel variatie aan in onze vragen. Van hints
tot aan foto's die langzaam in beeld komen. Van weddenschappen tot
aan verkiezingsvragen en minigames zoals: balletje-balletje en
paardenrennen.

Onze quizzen
Onze quizzen, ook wel Showbizz quizzzit genoemd, hebben wij
samengesteld in samenwerking met Danny Rook. Vroeger TV-
presentator en nu regisseur van The Voice of Holland, Idols en Geer en
Goor. Hierdoor hebben onze quizzen een hoog entertainmentgehalte; ze
laten u van minuut één tot het einde lachen, strijden, meezingen en
huiveren.

Onze sfeer
Bij deze onvergetelijk PubQuiz in TV show format is er voor elke deelnemer
een optimale sfeerbeleving. Hoogstaande kwaliteit, beleving en
interactie. Een pubQuiz die haar gelijke niet kent!
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Onze quizmasters
Wij bieden professionele quizmasters aan die iets toevoegen aan
uw event. 

Presentatoren
De Quiz heeft een breed scala aan presentatoren, van beginnende
TV-hosts tot aan BN’ers. 

Meertalig
De quizmasters presenteren ook in het Engels, Duits, Portugees,
Frans en Spaans. Ideaal voor internationale groepen!

Onze ervaring
We hebben meer dan 10 jaar ervaring in het maken van quizzen en
voeren zo'n 1500 quiz shows per jaar uit.

Eigen inbreng
Bij de quiz is het mogelijk om eigen vragen over het personeel of
bedrijf toe te voegen. Dit maakt de quiz persoonlijker. Ook het
doorvoeren van uw huisstijl is mogelijk.

Op maat:
Bij de Quiz is het ook mogelijk, om deze compleet op maat te laten
maken.



WAT KOST HET?
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Professionele quizmaster (m/v)

Stemkastjes (tot 500 personen)

Technische ondersteuning

Taalkeuze (NL, ENG, DU, FRA, SPA, POR) 

per persoon / per kilometer

Beamer Epson 3400 lumen

Full HD scherm 2,50 meter breed

Geluidset Yamaha Stagepas 600BT 2 x 300 Watt op statief

Sennheiser handheld microfoon en bekabeling

Aansluiting van Beamer en geluidsset naar laptop

bij de PubQuiz + diner variant

PubQuiz (Quizmasterpakket tot 50 personen) inclusief:

Extra deelnemers prijs p/p

Quiz opmaak in eigen huisstijl

Eigen vragen toevoegen

LED sticks (pakket)

DJ show

Reiskosten vergoeding p/km

AV pakket (tot 150 personen), inclusief:

Diner op locatie

€ 1.050

€ 12,50

€ 175,-

€ 100,-

€ 75,-

Op aanvraag

€ 0,30 p/km

€ 200

Op aanvraag

Bovenvermelde tarieven zijn exclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden.



CONTACTGEGEVENS
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Evenementenbureau 24-7 Events
Mercury 247, 3769 KD Soesterberg

Website: https://247events.nl 
Email: events@247events.nl 

Telefoon 085-0028111


