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Underhåll
THE QUIZ FROM HELL SHOW * EN FULKULTURQUIZ * (HALVDAN) UNDERHÅLLNING
MAT * DRYCK * QUIZ * TROLLKONSTER * HEJDUNDRANDE QUIZFEST * “HUMOR”
STRÅLANDE PRISER * GLADA TONGÅNGAR * LITE ALLVAR
LÄS MER PÅ: WWW.KREATIONSBOLAGET.SE

The Quiz From Hell Show
En späckad företagsfest specifikt utformad för just ditt företag - fylld
av humor, underhållning, gastkramande quiz, dryck och god mat.
En noggrant utmejslad show i syfte att roa ett helt kompani under en
fullmatad helkväll.
Stommen utgörs av en svulstig populärkultur-quiz, mixad med en stor portion
underhållning invävd mellan tävlingsmomenten. Deltagarna tävlar antingen på egen
hand eller i lag. Allt emedan deltagarna äter och dricker gott.
I slutet av kvällen koras ett vinnande lag toppat av prisutdelning med fina priser.
Aftonen i stora drag:
* Storslagen episk introduktion med Sergio Leone-touch.
* Populärkultur-lyxquiz, fyra olika deltävlingar med omväxlande utformning.
* Varierade former nöje och underhållning som inramning av tävlingsmomenten.
* Avslutande prisutdelning med fina priser.
* Längd 3,5-4 timmar.
Kostnad, exklusive mat och lokal:
300 kr/person (exkl. moms) oavsett antal deltagare, dock minst 25 personer.
Kostnad, inklusive mat och lokal (Fräntorps Folkets hus i Partille, Göteborg):
500 kr/person (exkl. moms) oavsett antal deltagare, dock minst 40 personer.
Om Kreationsbolaget:
Kreationsbolaget skapar underhållande projekt för arrangemang, fester och events.
Vi tar fram idéer, utarbetar manus, producerar färdiga inslag och framför material på
privata tillställningar och företagsevenemang.
Vi ringar in ett passande tema och lämplig presentationsform för just ditt arrangemang.
Vi bakar hela kakan, från idéstadie och manusarbete till genomförande och presentation.
Planerar du företagsfest, kick-off eller annat festligt arrangemang?
Hör av dig och så kikar vi närmare på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.
Läs mer på www.kreationsbolaget.se
Kontakt:
Markus Qvist
Tel: 0702 - 59 58 78
E-mail: brev@kreationsbolaget.se

