De Quizshow Online
De Quizshow Online is een unieke gezellige interactieve online quizshow voor elke gelegenheid. De parate
kennis van deelnemers wordt getest in een gezellige live-uitzending via internet. Een spontane quizhost,
afwisselende vragen, een chatbox om te kletsen met de quizhost en elkaar en het live insturen van foto’s
zorgen voor een unieke show. De Quizshow zorgt gegarandeerd voor een onvergetelijke gebeurtenis!
De Quizshow Online is een interactieve
spelshow die wordt uitgezonden via
een livestream op internet. In een ca. 2
uur durende show komen allerlei
vragen en soms leuke spellen voorbij.
Deelnemers geven antwoord via een
speciale app, die is te installeren op de smartphone of
tablet. Hoe sneller een juist antwoord wordt
ontvangen, des te meer punten worden er toegekend.
Alle uiteenlopende categorieën
komen voorbij. Algemeen, sport,
muziek, nieuws, cultuur, politiek
en ga zo maar door. De vragen
worden getoond via de livestream vanuit onze studio
en zijn zichtbaar op de app. Ze worden begeleid door
foto’s, audio en video. En hoe zit het met het geheugen
van de deelnemers? De Quizshow gaat het testen!
Uniek is dat De Quizshow
afgestemd kan worden op jouw
event. Eén of meerdere rondes
kunnen met eigen vragen
gevuld worden, waardoor je nog meer het gevoel
creëert dat het een ‘eigen quiz’ is. En nog leuker is het
dat deze rondes extra punten op kunnen leveren!

De Quizshow biedt allerlei extra
faciliteiten om de organisatie
volledig uit handen te kunnen
nemen. Denk bijvoorbeeld aan
de verzorging van het online
aan kunnen melden en optioneel daarbij om een
betaling te vragen. Geautomatiseerd krijgen
deelnemers per e-mail alle informatie en een eigen
unieke ticketcode. Alleen geregistreerde en/of
betalende deelnemers kunnen inloggen op de app.
Om de avond compleet te maken
wordt alles vakkundig geleid door
een enthousiaste quizmaster.
Geordend worden de vragen één
voor één gepresenteerd. Dit wordt afgewisseld met een
flinke dosis plezier en humor. De chat speelt hierbij een
belangrijke rol.
Of het nu gaat om een opening
buurtfeest, bedrijfsfeest, jubileum,
personeelsfeest, dorpsfeest, of
welke andere gelegenheid dan
ook; De Quizshow Online is het perfecte concept om
elke gelegenheid om te toveren in een unieke
happening. Deze compleet verzorgde live show zullen
de deelnemers zich nog lang herinneren.

Wil je meer weten over dit concept en op welke manier De Quizshow jouw event invulling kan geven? Neem dan contact
met ons op. Ik adviseer je graag over de mogelijkheden, neem wensen met je door en voorzie je van een vrijblijvende
offerte. Kijk op www.dequizshow.nl, mail naar info@dequizshow.nl of bel 0511 – 227 801.
De Quizshow is een concept van

