
De ideale livestreamquiz? 

Die ziet er zo uit! 

LIVESTREAMQUIZLIVESTREAMQUIZ



De quiz organiseren

Wij maken een leuke en gebalanceerde quiz

op met onze software (Quiztion Studio) waar

dagelijks nieuwe vragen aan worden

toegevoegd door quiz-experten. 

Een thematische quiz? Vragen over jouw

organisatie? Afbeeldingen? Fimpjes? 

... Alles is mogelijk! 



Quiztion Studio is voorzien van een eigen

inschrijfmodule om alle team-inschrijvingen

op te volgen. 

Geef de e-mailadressen op van de

teamleiders, en de automatische mails doen de

rest! 

Of je kunt de inschrijflink kopiëren en

via bv. sociale kanalen delen.

Teams uitnodigen





De teamleiders ontvangen voor de start van de

quiz een mail met deelnamelink. 

Door op de link te klikken wordt hun

'antwoordapparaat' (smartphone, tablet,

laptop) geregistreerd en kunnen ze

deelnemen. 

Zij hebben dus minimaal 2 apparaten (naar

keuze) nodig: 

- 1 om de livestream te volgen

- 1 om te antwoorden   

Deelnemen aan de quiz



Fysiek samenzitten is dezer dagen niet

eenvoudig. Maar een team moet toch kunnen

overleggen? 

Dat kan eenvoudig via videocall-software

zoals WhatsApp, Microsoft Teams, Google Meet

of Zoom. 

Er wordt voor iedere vraag ook altijd 

voldoende tijd voorzien om te overleggen

en te antwoorden. 

Virtueel groepsoverleg 





De quizpresentatie wordt via YouTube Live

gestreamd naar alle deelnemers. Zij krijgen

toegang via een unieke link. 

Onze ervaren quizmasters zorgen altijd voor

een levendige quiz met een ludiek kantje. 

Via de chatfunctie van YouTube Live

is het mogelijk om interactie te voorzien 

tussen de quizzers en quizmasters! 

De quizpresentatie



Weinig werk - Wij stellen de quiz op,

voorzien de nodige documentatie,

presenteren de quiz online... En de rest

gebeurt via onze software. Handig, niet? 

Onvergetelijk - Onze livestreamquiz is een

unieke ervaring waar de deelnemers

centraal staan. Het draait om gezelligheid,

plezier maken én samenwerken. En dit 

      op een veilige manier! 

Twijfel?



De ideale livestreamquiz? 

Die zag er zo uit!

INTERESSE? VRAGEN?INTERESSE? VRAGEN?

  

FACEBOOK.COM/QUIZTION.BEFACEBOOK.COM/QUIZTION.BE

INFO@QUIZTION.BEINFO@QUIZTION.BE


