


Ontdek, leer en doe mee, terwijl jij en je teams zich 
verdiepen in historische gebeurtenissen, bekende 
mensen uit het gebied identificeren en onderweg 
geweldige nieuwe feiten leren.

De straten zijn het spelgebied van dit interactieve 
evenement. Uitgerust met een tablet als gids gaan 
jullie aan de slag met:

● Locatiegebonden content over 
bezienswaardigheden, gebouwen en feiten. 

● Culturele trivia over onder andere 
bekendheden, muziek, film en sport. 

● Geweldige foto en video opdrachten die als 
team uitgevoerd moeten worden. 

● Persoonlijk aangeleverde content over 
event/bedrijf (optie).



Hoe werken onze Events?

Briefing
Ieder volledig verzorgd event start met een enerverende 
briefing op locatie door ons ervaren event team.

Start van de CityGame
Ieder team wordt uitgerust met een tablet en hierop de 
unieke CityGame app die voorgeprogrammeerd is met jullie 
eigen Event. Navigerend met de Google Maps kaart bezoek 
je de hotspots om taken te ontgrendelen, vragen te 
beantwoorden en uitdagingen met je team aan te gaan. 

Met een enorme verscheidenheid aan inhoud is de uitdaging 
ontworpen om teams bezig te houden met 
meerkeuzevragen, video-uitdagingen, creatieve foto's om te 
nemen, getimede vragen en muziekclips om te ontdekken.

Alles in deze CityGame moedigt teams aan om zich onder te 
dompelen in hun omgeving voor een stedelijk avontuur als 
geen ander!



Wat kan onze App?



Competitie elementen
Punten worden toegekend voor het correct 
voltooien van deze taken, met bonuspunten voor 
nauwkeurigheid! Het live scorebord wordt 
gedurende het hele spel bijgewerkt om iedereen 
scherp te houden en een bepaald niveau van 
momentum tot het einde van het spel te 
garanderen.

30 minuten voor het einde van de game wordt het 
scorebord onzichtbaar gemaakt om tot het einde 
van het spel de spanning erin te houden!

Prijsuitreiking
Aan het einde van het evenement laten we de 
beste foto's en video's van de dag zien en reiken we 
aan het winnende team medailles uit.

We sturen je ook een link na het evenement met 
alle geweldige inhoud van de uitdaging voor jou en 
je team om keer op keer te genieten!



Programma suggestie

14:00 Briefing en speluitleg, teams worden enthousiast gemaakt voor de game.
Indien gewenst maken we ter plekke teams en overhandigen we ieder team de 
spelmaterialen. Voordat ze vertrekken maken de teams eerst een groep selfie en verzinnen 
ze een teamnaam. 

14:15 Teams vertrekken voor de CityGame
17:00 Teams komen terug op de finishlocatie en leveren de materialen in.
17:15 Prijsuitreiking en slideshow van de foto’s/video’s*
17:30 Einde Event

De tijden in het bovenstaande programma zijn slechts een suggestie en zijn dus nog aan te passen aan 
uw wensen.

*Indien dit mogelijk is op locatie.



Over Tabletgame.nl

We zijn marktleider in Nederland op het gebied van interactieve bedrijfsuitjes 
sinds 2004. 

● Leveren meer dan 200 verschillende events per jaar
● Meer dan 10 verschillende labels en activiteiten
● Mogelijk overal ter wereld
● Iedere Game is volledig maatwerk en mogelijk op iedere locatie in binnen 

en buitenland. 

We hebben exclusieve software waarbinnen we onze eigen programma’s 
ontwikkelen en we investeren veel in de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
en mogelijkheden binnen onze programma's. 

Benieuwd naar wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 
Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden

Tabletgame.nl
06-479 76 117
info@tabletgame.nl
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