
INTERAKTYVUS KLAUSIMŲ ŽAIDIMAS RENGINIAMS



 „The Big Quiz” - tai MB RENGVITA sukurtas ir vystomas interaktyvus klausimų žaidimas renginiams. Tai yra intelektualios 
pramogos rūšis, kurios metu dalyviams pateikiami įvairūs teminiai klausimai su keturiais atsakymų klausimais (A, B, C, D). 
O žaidėjai, remdamiesi turima informacija ir bendromis žiniomis, turi statyti turimus žetonus ant stalo, ant to atsakymo 
varianto, kurį jie mano esantį teisingu. Laimi tie žaidėjai, kurie vakaro pabaigoje teisingai atsakė į daugiausia klausimų.

_ 
APIE MUS

• Išskirtinis „The Big Quiz“ žaidimo stalas su atsakymų variantais
• Laimės ratas su 8 skirtingomis klausimų temomis
• Aukštos raiškos didelis TV
• Speciali kompiuterinė programa, skirta atvaizduoti klausimus
• Žaidimo vedėjas

• Planšetinis kompiuteris vedėjui vesti žaidimą
• Garso kolonėlė muzikiniams klausimams
• Įvairūs kvapai kvapų klausimams
• Ir daug geros nuotaikos

_ 
KAS SUDARO THE BIG QUIZ ŽAIDIMĄ?



_ 
SĖKMĖS FORMULĖ
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.

Klausimai pateikiami pačiomis įvariausiomis formomis: nuo paveikslėlių, video, audio, iki interaktyvaus 4 puodelių iššūkio, 
svaiginančių aromatų ir juodos dėžės su paslaptingais daiktais. Visa tai šį žaidimą paverčia nuostabia atrakcija įvairių renginių metu.

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



_ 
PROFESIONALI PROGRAMINĖ ĮRANGA
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.

_ 
SPALVOTAS KLAUSIMŲ KATEGORIJŲ RATAS
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 ir įtampą keliantis laiko tiksėjimas neleis nuobodžiauti 
nei vienam.



_ 
ORIGINALŪS KLAUSIMAI
„The Big Quiz“ žaidimui sukūrėme daugiau nei 300 klausimų. 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... 
Arba multimedijos mini žaidimas su keturiais besimaišančiais 
puodeliais.

_ 
ADAPTACIJA BET KOKIAM RENGINIUI
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 mokymų metu…

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