Omschrijving

0-50 personen

50-100 personen

100> personen

Basispakket Small (15
vragen, half uur)

€500,-

€700,-

€100,- euro per 50
personen extra

Basispakket Medium (25
vragen, 1 uur)

€850,-

€1100,-

€100,- euro per 50
personen extra

Basispakket Large (50
vragen, 2 uur)

€1050,-

€1300,-

€100,- euro per 50
personen extra

Hier is een overzicht voor de kosten van de verschillende live quizzen die we nu aanbieden:

Small pakket is 3 rondes. Medium en Large zijn 5 rondes. De rondes
bestaan uit algemene kennis, speciﬁeke kennis, muziek, ﬁlm- en tv-trivia
en een afbeelding ronde. Small is een keuze uit 3 van deze rondes.
★
★

Prijzen zijn excl. 21% BTW
Na 18:00 uur hanteren wij 10% extra kosten ivm de tijd

Extra opties zijn o.a.:
★

Gepersonaliseerde ronde (een ronde die speciﬁek over een
door u gekozen onderwerp gaat, zoals uw bedrijf). €100,- per ronde

★

Pubquiz borrelboxen van €20 - €50*

★

Prijzen voor het winnende team vanuit ons
v.a. €50,00 (afhankelijk van budget)

★

Muziekronde met John Le Maire (let op: er zit altijd een muziekronde in de quiz, maar
de standaard muziekronde kan worden vervangen tegen meerprijs met die van John
le Maire die de nummers zingt. HIER kunt u een voorbeeld bekijken.
€100,00 (gaat direct naar de artiest)

*Kosten afhankelijk van de inhoud (zie volgende pagina).
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* Diverse o ine en online attributen om je eigen Pubquiz te organiseren voor vrienden, familie of collega’s
** Ook de optie voor ﬂesje wijn.

pubquiz Customized

BORRELBOX

hoe werkt het???
★

Allereerst bespreken we uiteraard jullie wensen m.b.t. de pubquiz. Welk pakket voor jullie het beste werkt en welke datum.

★

Wanneer jullie een gepersonaliseerde ronde willen, zouden we de vragen voor deze ronde graag twee dagen van tevoren willen
weten zodat we deze kunnen doorvoeren in de quiz.

★

2 dagen van tevoren sturen wij jullie een link naar het antwoordformulier. Alle teams worden vanuit jullie organisatie
georganiseerd en vanuit dit team wordt 1 teamcaptain gekozen. Deze stuurt gedurende de quiz de antwoorden d.m.v. het
antwoordformulier naar ons door. Wij kijken deze dan tijdens de quiz door zodat iedereen weet hoeveel punten zij hebben, en
het lekker spannend is. Net zoals een normale pubquiz dus!

★

Op de dag zelf ontvangen jullie van ons de link naar de live-uitzending. Hier kan men live de aﬂevering volgen, zodat iedereen
tegelijkertijd de vragen hoort en de antwoorden kan invullen. Deze vragen worden gesteld onder begeleiding van animaties door
onze eigen quizmaster, Rolf Beens. Gedurende de quiz kan er worden gecommuniceerd met de quizmaster via de live-chat.

★

De teams houden contact met elkaar via hun gekozen videocall platform zoals Zoom/Msteams/Skype enz. Men streamt dus
tegelijkertijd de quiz en houdt contact met zijn/haar groepje.

★

Aan het begin en/of einde van de quiz kan er ook nog voor gekozen worden om in de uitzending te komen met de webcam. Dit
kan worden gebruikt om vanuit de organisatie van het bedrijf de medewerkers toe te spreken. Ook is het mogelijk om andere
video's in te starten mits gewenst.

★

Aan het einde van de quiz wordt het groepje dat heeft gewonnen bekendgemaakt en reiken we de prijs uit. Deze kan vanuit ons
of vanuit jullie organisatie worden geregeld.

CONTACT
info@deonlinepubquiz.nl
020 - 210 13 03
Jacob van Lennepkade 334-X
www.deonlinepubquiz.nl

