
Swedish Event Aktiviteter på Lindö 2019

Mission Impossible – Stoppa Dr Enazni´s galna planer!

Tidsåtgång: 1,5  tim Språk: Svenska, engelska   Antal: 9-1500 pers Genomförs: Inomhus/Utomhus

Agent-tema! Inspirerad av ”Escape Rooms” och har en mystisk karaktär. 
• Passar gruppen som gillar att lösa svåra problem och öva kommunikation.

Karta (ta sig till olika platser), kryptiska gåtor, Logiska problem, praktiska övningar, Kodknäckning, Final-del.

The Amazing Race - Hitta lösenordet och ta er till slutdestinationen!

Tidsåtgång: 3 – 4 h   Språk: Svenska, engelska   Antal: 9-1500 pers Genomförs: Utomhus

Inspirerad av TV-programmet ”The Amazing Race”. Stadsjakt med hjälp av olika transportmedel för att lösa 
uppgifterna som till sist ska leda till slutdestinationen. 
• Passar gruppen som gillar att tävla. Gympaskor & ombyte rekommenderas!

Tidspress (först i mål), iPads, Samla ledtrådar, Kunskap, Logik/klurigt, hitta mystiska karaktärer, uthållighet.

The Secret Chest

Tidsåtgång: 1,5 h   Språk: Svenska, engelska    Antal: 9-1500 pers Genomförs: Inomhus

”Fångarna på Fortet”-känsla. Varierande och lättsam Mingel-aktivitet. 
• Passar gruppen som vill kunna ta en drink i samband med aktiviteten. 

Varierande!  Pricksäkerhet, Luktsinne, Lyssning, Kunskap och Logiskt tänkande. Final-del.

iPad Rally

Tidsåtgång: 1,5 - 2 h   Språk: Svenska, engelska    Antal: 9-1500 pers Genomförs: Utomhus

Varierande innehåll med något som passar de flesta. Enkel att anpassa till specifika önskemål.
• Passar de flesta och perfekt för ”Gamification” (inlärning genom spel/lek).

Promenad, logiska utmaningar, kunskap, snabba frågor, ta bilder, filma med iPad. 

Deadline - Ett mobilt Escape Room! 

Tidsåtgång: 1,5 h   Språk: Svenska, engelska    Antal: 9-1500 pers Genomförs: Inomhus

Rädda ert företag mot undergång genom att dekryptera datorn inom 1 timme. 
• Passar gruppen som gillar problemlösning på hög nivå. Här krävs 100% fokus och samarbete.

Utförs i konferenslokalen! Tidspress, logiska utmaningar, tyda/avkodning av kryptiska meddelanden. 

Photo Rush

Tidsåtgång: 1,5 - 2 h   Språk: Svenska, engelska    Antal: 9-1500 pers Genomförs: Utomhus

Deltagarna får en lista på uppdrag som ska fotograferas/filmas med iPads eller egna Smartphones.
• Passar gruppen som vill lära känna varandra bättre.

Lättsam och enkel men utmanande! Bjuda på sig själv, skratt, lagbygge.



Stockholms Blodbad – Följ med munken och berättaren ”Buldur” in i Gamla Stans Gränder!

Tidsåtgång: 1,5-2 tim Språk: Svenska, engelska       Antal: 10-1500 pers Genomförs: Utomhus

Spännande och lärorikt äventyr som handlar om Stockholms Blodbad som ägde rum på 1500-talet.

• Passar gruppen som vill se mer av Gamla Stan och samtidigt lära sig lite om denna historiska händelse.

iPad, sök svaret på platsen, olika historiska utmaningar, lärorik och underhållande. Ta bilder, filma med iPad. 

VR-Kampen - Kliv in i den digitala VR-världen 

Tidsåtgång: 2  tim Språk: Svenska, engelska       Antal: 6-40 pers Genomförs: Inomhus

Lättsamt, kul och helt galet! Lagen tävlar i olika fartfyllda grenar i Virtual Reality där det gäller att samla flest poäng. 
Diplom till vinnare i kategorierna högst poäng, bäst laganda & snyggast spelstil.

• Passar de mindre grupperna som vill ha kul och kunna ta ett glas bubbel och snacks under aktiviteten.

Trivsam ”Vardagsrumsaktivitet”. Skratt, underhållande och häftig upplevelse.

Music Quiz – Tävla under middagen

Tidsåtgång: 1 tim Språk: Svenska, engelska       Antal: 10-200 pers Genomförs: Inomhus

Rolig, lättsam och underhållande musiktävling som passar alla. Inspirerad av ”Så ska det låta”.

• Passar gruppen som önskar vara delaktig i middagsunderhållningen.

Underhållande, interaktiv, lekfull och engagerande.

Directors Cut - Gör en film på dagen och få en Oscar på kvällen..

Tidsåtgång: 2 tim Språk: Svenska, engelska     Antal: 10-1500 pers Genomförs: Utomhus/Inomhus

Festlig aktivitet där deltagarna får 2 h på sig att skapa en film på max 3 min som ska förmedla det givna budskapet.
• Passar gruppen som vill ha kul samtidigt som samarbetsförmågan ställs på sin spets. Här måste du bjuda till!

Skriva manus, tilldela roller, regissera, utklädning, skådespeleri, redigering. Tillval: Oscarsgala!

Inside Job – Rädda innehållet i kassaskåpet innan rånarligan anländer!

Tidsåtgång: 1,5 – 2 tim Språk: Svenska, engelska       Antal: 10-1500 pers Genomförs: Inomhus

Utrustade med iPad och anteckningsblock söker deltagarna efter QR-koder som skannas för att få utmaningarna 
som kan ge ledtrådar. Och i sin tur, leda till koden som öppnar kassaskåpet.
• Passar gruppen som ha varierande utmaningar som kräver kreativa lösningar. 

iPad, inomhus, söka efter utmaningar, logiska problem och praktiska övningar, varierande, Final-del.


