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Hvem er vi

klienter

Vi er et underholdnings firma der åbnede op i 2015, vi tilbyder 4 Quest rooms, et  
VR room, organiserer team building events og private events.
I øjeblikket arbejder vi på et nyt projekt: Street Quest, hvilket er et interaktivt spil  
der foregår udendørs. Vi planlægger at udvikle vores Quest over hele landet, med  
fokus på den lokale turisme, introducere lokale beboere til kulturelle lokationer,  
forbedre det lokale fællesskab og motivere folk til at motionere mere, og bruge  
mere tid udenfor.

medarbejdere år

8,560 >5 7



2022 I Præsentation

Hvad er en udendørs 
Street Quest?

En Street quest er et holdspil der minder om et orienteringsløb.
I løbet af questen vil forskellige opgaver baseret på kreativitet og mentale evner  
skulle løses, på samme tid vil orienterings opgaver komme frem på holdets mobil  
eller tablet med en internetforbindelse.

Der er tre mulige quest router :

• En gående quest, beregnet til at løses til fods
• En cykel quest, der er længere og kan løses på cykel
• En bil orientering, hvor det er mulig at dække store distancer og objekter.

Spil platformen er en web applikation. Den fremstår af forskellige opgaver og gåder  
med elementer fra den omkringliggende natur og arkitektur. Brugerne vil bruge deres  
mobile enheder til at se opgaverne. Brugere registrere til spillet og få link til spil  
gratis.
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Vores 
Tilbud

Vi tilbyder at udvikle en Adventure Street Quest, kulturel,  
historical street quest eller skræddersyet til jeres ønsker.
En ny aktivitet for at øge den lokale befolknings engagement i  
kulturlivet i byen, og en ny og attraktiv måde at lære turister om  
de lokale kulturelle seværdigheder. Questen er beregnet til at  
blive brugt som en permanent aktivitet i jeres by, tilgængelig for  
både lokale og turister gratis.

Vi tilbyder at skabe:

• Route - 3-4 km lang.

• Gåder og facts - 30

• Lokationer - 15-20

• Tid - 2-3 timer lang oplevelse

• Vi kan nemt ændre vores tilbud efter jeres behov
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Kultur

• Street quest er beregnet til at vise hvor tæt din by er på dig, og at du kan være en  
del af kulturen i byen når som helst - de vigtigste lokationer med kulturel værdi vil  
blive inkluderet i vores Quest.

• Lokale og besøgende kan nemmere interagere i det lokale kulturliv, og blive en  
del af vores demokrati.

• Street quest vil vise de lokale vores by på en ny og interessant måde, og det vil  
også tiltrække turister med en ny udendørs aktivitet.

• Kids og teenagere vil lære om kulturen på en interessant og interaktiv måde.
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Udendørsaktiviteter

• Quest vil motivere alle aldersgrupper til at bruge mere tid udenfor i den friske  
luft.

• Quest vil motivere unge mennesker til at bruge mere tid udenfor, hvor de vil  
kunne bruge deres telefon på en interaktiv måde.

• Quest vil motivere børnefamilier til at bruge mere tid udenfor på en interaktiv  
måde, der vil også være nemme opgaver som børnene kan deltage i.
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Sundhed & Motion

• Quest kan have router med varierende distancer, hvilket vil motivere folk til at gå  
de anbefalede 10.000 skridt.

• Vi lave både quests til fods eller på cykel, folk kan blive mere fysisk aktive og  
nyde aktiviteterne i gennem spil.

• Quest kan også inkludere opgaver med forskellige typer motion for at motivere  
spilleren til at bevæge sig mere.

• Vores spil lader spilleren spille alene, eller med andre spillere.
• Quest vil motivere regelmæssig motion efter som nye opgaver vil udgives på en  

ugentlig basis.
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Natur

• Vi vil gerne lære om den lokale natur. Vi lave en skridt for skridt Quest, hvor folk  
vil finde og udforske smukke natur steder, en af gangen og rejse til fods gennem  
byen.

• Målet med Street quests er at bringe naturen tætter på folket - at gøre det  
attraktivt for folk at bruge mere tid udenfor.

• Folk vil også opdage nye områder og landemærker de ikke har lagt mærke til  
førhen.



2022 I Præsentation

Street Quest 
Fremgangsmåde

Hvordan virker Quest:
A. Mobil telefon eller andre enheder med en internet forbindelse.
B. Forskellige opgaver og gåder kommer en af gangen på dit mobile apparat.
C. Hvis du har problemer med at løse en af opgaverne - kan du bruge hints.
D. Efter opgave er låst brugere kan læse spændende facts om stedet
E. Bruger få koordinater til næste lokation
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Standard 
Tilbud

Quest udvikling og support:

A. Område og materiale analyse

B. Udvikling af scenarier

C. Quest færdiggøring og test (besøg på siden)

D. Arbejde med det grafiske materiale

E. Overføre den endelige version af spillet, og muliggøre  
permanent brug

F. Teknisk support (quest maintenance og support for brugere)
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Flow 
Chart

Hjemmeside 
Vores Street quests findes

på vores hjemmeside

Registrering 
Vores klient registrerer sig til
en Quest ved hjælp af vores  

registreringsformular

Link til spillet 
Efter registreringen får

spilleren et link med spillet  
på deres email

Spillet spilles 
Spilleren får spørgsmål og

hints på sin mobil  
eller tablet

Sjov 
Igennem spillet besøger
spilleren nye lokationer

Vejen mod en ny Quest
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Opgave beskrivelse Arbejdstimer Pris*
Område og materiale analyse 24 3600

Udvikling af scenarier og gåder 37 5550

Quest færdigøring og test (besøg på siden med flere testhold) 16 2400

Arbejde med det grafiske materiale, billeder, intro video 16 2400

Overføre den endelige version af spillet, og muliggøre permanent brug 8 1200

Teknisk support (quest maintenance og support for brugere en gang gebyr) ** 6000

Gratis spill registrering muligheder (ingen grænse ) ** 2000

Landing page ** 1000

Total 24.150

**engangs gebyr

Budget

20.000
(inkl. moms)

nu kun
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Kontakt 
Os

Addresse 
Marselis Boulevard 125

8000 Aarhus C

Email 
streetquestdk@gmail.com

Telefon 
+45 81 61 38 68

mailto:streetquestdk@gmail.com


Mange Tak 
Vi ser frem til at samarbejde med jer!


