
 הבידור הטוב ביותר
לאירוע שלכם 

לא מאמינים? 
עכשיו נספר לכם!



קוויז, פליז! הינו 
פורמט המשחק 

הנוח ביותר 
אשר מתאים 
לכל אירוע

אירוע רשמי ולא רשמי

ל20 או ל500 איש 

לנערות ונערים או לגברות ואדונים

בתנאי פנים או בחוץ

יכול להיות חלק מהתכנית ויכול להיות אירוע בפני עצמו

בבוקר, בצהריים, בערב או בלילה

קוויז, פליז! יודע להתאים את עצמו לכל דרישה,  
אפילו לזאת שנראית בלתי אפשרית! 



משחק אינטלקטואלי 
בסגנון בידורי 

מה זה קוויז, 
פליז!?



קוויז, פליז! 
והאירוע שלכם 

נוצרו האחד 
בשביל השני! 

קוויז, פליז! – האופציה המושלמת לפעילות גיבוש: 
אנשים מתאחדים בתוך הקבוצות, לומדים להקשיב אחד לשני  

ולעבוד יחד כצוות למען מטרה משותפת! 

אורחים מכל גיל, מין ודת ייקחו חלק במשחק 
ויהיה להם מעניין מאוד – זה בדוק! 

המשחק לא מפריע לסעודה חגיגית -  
אפשר (ואפילו רצוי) לשתות ולאכול תוך כדי המשחק.  

אנחנו יכולים להמציא סיבוב בנושא שתציעו  
ולעצב אלמנטים של המשחק לפי המיתוג שלכם.  

קוויז, פליז! האירוע שלכם



7 סיבובים, שעתיים למשחק, שתי הפסקות 
(לוח הזמנים, כמות ומשך ההפסקות ונושאים של הסיבובים  

ניתנים לשינוי לפי רצון הלקוח) 
כללי המשחק

שאלות בנושאים שונים לחלוטין: 
מלאונרדו דיקפריו ועד לדינוזאורים 

(נכתוב שאלות ברמת הקושי לפי רצון הלקוח) 

התשובות נרשמות בטפסים מיוחדים 
ובתום כל סיבוב נמסרים לעוזרים שלנו – קוויזמנים. 

הקבוצות מקבלות נקודות עבור כל תשובה נכונה.  
מי שצבר הכי הרבה נקודות – ניצח! 

כל המשתתפים מגיעים למשחק כקבוצות מאורגנות מראש, 
כל קבוצה יכולה לכלול מ2 עד 9 אנשים (או לפי חלוקת סידור 

ישיבה קיים) 

בסיום המשחק – טקס חלוקת פרסים! 



חתונה מפוארת

נתאים את 
המשחק 

לפורמט של 
האירוע שלכם

יום הולדת אינטימי

מסיבה לצעירים

אירוע רשמי של חברה

פיקניק בחוץ



שאלות לאלו שאוהבים 
לחשוב ולשחק בסגנון רציני

לא עושים משחקים משעממים!

אנחנו יודעים 
לעשות 

משחקים ברמות 
קושי שונות

שאלות לאלו שרוצים לנוח 
ולהשתעשע ואולי אפילו קצת 

לרקוד עם הרגליים מתחת 
לשולחן 



לאירוע מכל סוג!

 יש לנו פתרונות
 מוכנים לאירוע 

שלכם 



החבילות 
המוכנות 

לאירוע שלכם

 כל חבילה כוללת:  

- צוות (מנחה מקצועי*, מומחה טכני - DJ , עוזרים נחמדים 
שלנו – קוויזמנים, סדרן אחראי) 

- שאלות (מעוצבות במצגות ונבחרות לפי הרצון שלכם) 

- אביזרים נדרשים 

- חומרים מודפסים בעיצוב גרפי שלנו 

מוזיקה מדליקה, שאלות משעשעות, מצב רוח טוב לכל -
האורחים! 

אנו יכולים לארגן קוויז, פליז! בבר האהוב שלכם, במשרד, 
בטבע – בקיצור, בכל מקום שתרצו. 

יש לנו גם כמה ברים שעבדנו איתם, הם כבר החברים 
שלנו ויש להם את כל הציוד הנדרש למשחק.

*מנחה וDJ יכולים להישאר לאחר המשחק לאירוע שלכם,  
המחיר – בהזמנה אישית 



מבררים מתי, איפה, למה ובשביל מי האירוע מתוכנן

1

2

מאשרים את התוכן (במידה ויש צורך), 
את המיתוג ופרטים אחרים

3
זהו!

לקוויז, פליז! 
שלכם נשארו

על סמך הצעד הראשון מרכיבים את 
ההצעה האישית 

  2.1
בשמחה נגיע למשרדכם כדי לשוחח 

על פרטי האירוע 
  2.2

נזמין אתכם לאחד המשחקים שלנו כדי להראות לכם כיצד 
הדבר פועל ולהסביר הכל באופן מפורט 

  2.3
אם אין לכם זמן לפגישה אישית, 

נצור קשר בכל דרך אחרת שתמצאו נוחה בשבילכם

שלושה 
  צעדים



בין לקוחותינו..

מקום 
ללוגו 
*הרשימה המלאה של הלקחות שלכם

שלנו לא נכנסה לשקופית



נשמח לשמוע אתכם בטלפון 
 053-244-57-53

מריה 
 054-811-1776

אסף 

או לקרוא במייל  
beer@quizplease.co.il

mailto:beer@quizplease.co.il

