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Didžioji Viktorina
Interaktyvus žaidimas renginiams 



Kas tai?

Mes Jums siūlome:

„The Big Quiz“ viktorina
Interkatyvi žaidimo koncepcija

Nuoširdžiai Jūsų / Sincerely yours
„Rengvita“

Tai yra intelektualios pramogos rūšis, kurios metu dalyviams pateikiami įvairūs teminiai klausimai. O
žaidėjai, remdamiesi turima informacija ir bendromis žiniomis, turi pasakyti teisingą atsakymą.

„The Big Quiz“ – tai mūsų originali ir linksma pramoga įvairių šventinių renginių, konferencijų, mokymų
metu. Tai įtraukianti atrakcija svečiams, leidžianti pagilinti ar sustiprinti turimas žinias, tuo paču
suteikianti begalę linksmų emocijų.

Siekiant, kad renginys būtų sėkmingas, o svečiai įtraukti ir laimingi, tam puikiai tinka kazino pramogos.
Bet jeigu jau išbandėte pramoginius kazino žaidimus, kviečiame išmėginti dar vieną mūsų atrakciją –
„The Big Quiz“ viktoriną.

• Išskirtinį „The Big Quiz“ žaidimo stalą su atsakymų variantais
• Laimės ratą su 8 skirtingomis temomis
• Aukštos raiškos TV
• Specialią kompiuterinę programą atvaizduoti klausimus
• Žaidimo vedėją
• Garso aparatūrą + DJ paslaugas
• Prizus bei apdovanojimus
• Puikią nuotaiką ir neišdildomus įspūdžius
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Sėkmės formulė

Įsitraukimas ir geros emocijos

Sėkmės formulė
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Įsitraukimas ir geros emocijos

Gražus žaidimo stalas, spalvingas klausimų temų ratas ir daugialypės terpės ekranas taip ir kviečia
visus prieiti arčiau. Vienu metu „The Big Quiz“ žaidimą gali žaisti iki 12 žmonių. Tačiau per vakarą jį gali
išbandyti kur kas didesnis svečių kiekis.

Tai nėra įprasta ABCD tipo viktorina. Čia kiekvienas dalyvis gauna vienodą žetonų skaičių, kuriuos stato
ant atsakymų laukų, išdėstytų ant stalo. Kievienas klausimas turi 4 atsakymų variantus, iš kurių tik
vienas yra teisingas. Pasirinkti teisingą atsakymą skiriamas 30 sekundžių laikas.

Klausimai pateikiami pačiomis įvariausiomis formomis: nuo paveikslėlių, video, iki interaktyvaus 4
puodelių iššūkio, svaiginančių aromatų ir juodos dėžės su paslaptingais daiktais. Visa tai šią
viktoriną paverčia nuostabia atrakcija.

Viena iš priežasčių, kodėl mums patinka žiūrėti viktorinų šou - emocijos. Šou dalyvių patiriami jausmai
lengvai perduodami žiūrovams. O ar dažnai pagalvojate, kaip smagu būtų sudalyvauti tokioje
viktorinoje gyvai?

Užsisakykite mūsų paslaugas ir išbandykite „The Big Quiz“. Klausimai yra paruošti tokie, kad norint į juos
atsakyti nereikia būti perskaičius visų enciklopedijų. Todėl čia kiekvienas gali būti nugalėtoju. Juk
svarbiausias tikslas – džiaugsmas ir geros emocijos.



Profesionali programinė įranga

Spalvotas klausimų kategorijų ratas

Programinė įranga
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Klausimų kategorijų ratas

Žaidimui reikalinga nešiojamas ir planšetinis kompiuteriai bei profesionali viktorinos programinė įranga.
Ši įranga leidžia žaidimo vedėjui lengvai kontroliuoi klausimus (žaidimo vedėjo režimas) ir atvaizduoti
juos TV ar projektoriaus ekrane.

Programos universalumas suteikia neribotas galimybes kurti patrauklius klausimus. Prie klausimų galima
pridėti nuotraukų, muzikos failų, filmų fragmentų, kalbos sintezatoriaus žodžių skaitymą…

Automatinis teisingo atsakymo parodymas po 30 sekundžių nuo klausimo pateikimo yra tik vienas iš
programos siūlomų galimybių pavyzdžių.

Klausimų parinkimo žaidimo vedėjas nevaldo. Mes paliekame šiuos sprendimus likimui – svečiai patys
suka temų ratą. Temų ratą sudaro 9 klausimų kategorijos: „Juoda dėžė“, „Aromatai“, „Garsūs Filmai“,
„Pasaulio Vietos“, „Gamtos Reiškiniai“, „Muzikos Garsai“, „Didieji Atradimai“, „Žymūs Žmonės“ ir
interaktyvus „Puodelių iššūkis“.

Nuolat besikeičiančios temos, įtraukiantys klausimai ir azartiškas rato sukimas neleis nuobodžiauti
nei vienam.



Originalūs klausimai

Adaptacija bet kokiam renginiui

Prekės ženklo rėmimas
Originalūs klausimai

„The Big Quiz“ žaidimui sukūrėme daugiau nei 300 klausimų. Paprastai mokyklos žinios gali mums
praversti, tačiau sėkmės viktorinoje jos negarantuoja. Kuris iš šiuolaikinių plaukiojančių laivų yra
didesnis už „Titaniką“? Koks buvo tikrasis Fredžio Mercury vardas? Kuris muzikos vaizdo įrašas turi
daugiausiai „You Tube“ vaizdo peržiūrų? Kuris iš Minijonų yra piktadarys? Tai tik keletas klausimų
pavyzdžių.

O kur dar smalsumą žadinanti JUODA DĖŽĖ ir paslaptingi daiktai... Toliau Jūsų laukia sklindančių
aromatų iššūkis, kurio metu reiks pasakyti koks tai kvapas! Arba multimedijos mini žaidimas su keturiais
puodeliais. Po greito maišymo ekrane žaidėjams reikia atspėti po kuriuo puodeliu yra rutulys.

Temų rate klausimų kategorijos yra keičiamos, o profesionalios programinės įrangos dėka mes galime
sukurti naujus klausimus. Klausimai gali būti apie įmonę jos gimtadienio šventėje, apie produktą ar
prekės ženklą parodoje, galbūt klausimai, kurie patikrins įgytas žinias mokymo metu…

Vizualią viktorinos „The Big Quiz“ dalį (kategorijų ratą, klausimų atvaizdavimą ekrane) galime papildyti
Jūsų prakės ženklu.
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Kazino Vakarėliai
�e Big Quiz

www.kazinonuoma.lt

KONTAKTAI REKVIZITAIINFO

Rengvita © 2007. Visos teisės saugomos.

IĮ „Rengvita“
Įmonės kodas: 301575619

Bankas: SEB
Banko kodas: 70440

LT87 7044 0600 0633 3990

Naujakurių g. 84- 45
Kaunas, Lietuva
+370 603 28061
info@rengvita.lt

Iškilus klausimams ar pageidaujant
papildomos informacijos prašome kreiptis

telefonu +370 603 28061 ar
el. paštu info@rengvita.lt.

100 % aptarnavimas 24/ 7
Aukščiausia kokybė

99,99 % pristatymas laiku
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