
Kom igång med Active Quiz -
Förbered er inför vårens RM i
Tipspromenad!

Promenad och frågesport i mobilen visade sig
vara ett vinnande koncept när
Riksmästerskapen i Tipspromenad gick av
stapeln våren 2021. Vi på Active Quiz, och
tillika tävlingsledare ihop med KAF, vill börja
med att tacka så hjärtligt för deltagandet.
16 personalföreningar gick tillsammans över
1600 mil över 8 veckor med appen. Fantastiskt
bra jobbat! Till slut stod HÖG-Trycket i
Höganäs som segrare i snittpoäng och
personalklubben i Vänersborg knep
distanspriset. Grattis!

/Linus, tävlingsansvarig RM

Vi kommer att arrangera ett andra RM i
Tipspromenad våren 2022, med preliminär
start i början av mars. Redan nu vill vi ge er
chansen att mjukstarta resan mot att erövra
vandringspokalen i tävlingsklasserna
snittpoäng och snittdistans. Anmälan och
tävlingsinformation för RM 2022 kommer
senare i vinter.

Fram tills dess har vi tagit fram ett erbjudande för er som vill introducera / underhålla era
medlemmar i Active Quiz även nu under hösten.

Erbjudandet finner du på nästa sida.



1. Skapa egna tipsrundor med lokala frågor

Oavsett om din förening var med på tävlingen i våras eller ej så
erbjuder vi er nu möjligheten att starta igång en egen lokal Active
Quiz-omgång redan nu i höst.

Ett kanonsätt att involvera era medlemmar i staden och kommunens
historia, kommande projekt eller föreningsliv. Ni väljer själva vilket
innehåll som ni vill skriva frågor utifrån!

Erbjudande för 3 mån Premium-abonnemang:
Beställning och frågor: linus@triloappar.se, 0520-402233
(erbjudanden är inkl moms och 50% rabatt mot vår ordinarie priser)

1-100 deltagande medlemmar = 1 000kr (ord. 2 000 kr)
101-500 deltagande medlemmar = 2 250kr (ord. 4 500 kr)
501-1000 deltagande medlemmar = 6 000kr (ord. 12 000 kr)
1001-2000 deltagande medlemmar = 9 000kr (ord. 18 000 kr)
2000+ deltagande medlemmar = 10 000kr (ord. 20 000 kr)

Vi vet att det är svårt att bedöma hur många som deltar. För att göra det smidigt och enkelt får ett pris utifrån
er uppskattning av spridningsgraden och deltagandet. Men vi litar på er bedömning. Blir det sedan några fler
eller några färre så kommer inte priset att påverkas.

Erbjudandet gäller endast beställning tom 31 dec 2021. Väljer ni ett löpande avtal med förnyelse varje kvartal
har ni prisgaranti på tjänsten samt att medverkan för deltagarantalet i Riksmästerskapen ingår.

Med Active Quiz premium har ni möjligheten att:
○ - Skapa egna frågor, exempelvis i samarbete med lokala aktörer. Erbjudandet

ger er möjligheten att lägga upp nya quiz varje vecka hela vägen fram till jul.
○ - Erhålla ett eget Quiz-ID för just er personalförening med snygg logotyp och

välkomsttext
○ - Bjuda in alla nuvarande (och potentiella) medlemmar till regelbundna

digitala tipspromenader hela hösten.
○ Följa upp resultat och kontaktuppgifter till alla deltagare och potentiella

vinnare
○ Support från Active Quiz via mail och telefon för att bolla enskilt

tävlingsupplägg eller få hjälp med systemet för inläggning av frågor eller
resultatuppföljning.

2. Använd redan existerande quiz kostnadsfritt
Att skapa egna frågor med egna distanser skapar ett helt annat lokalt engagemang.
Men om er förening inte har ekonomisk möjlighet att öppna ett eget konto hos oss så finns en annan möjlighet
för att värma upp inför vårens RM.

I gratisappen Active Quiz finns ett antal gratisrundor med förutbestämda distanser. Ex “Geografi, 2 km” eller
“Sveriges Historia, 1 km”. Viktigt att veta är att ni inte kan följa antalet deltagare som ni engagerar om ni väljer
denna gratisvariant. Skriv till support_activequiz@triloappar.se så skickar vi tillbaka en film och text som kan
bäddas in på er hemsida.
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