
Green Hat Challenge

En aktivitet for alle

Hvorfor?
✓ Skaper samarbeid
✓ Skaper konkurranse
✓ Stimulerer til økt kreativitet og engasjement

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
• Innendørs eller utendørs
• Varighet: 90 - 120 minutter
• Minimum antall: 6 personer
• Maks antall: Ubegrenset
• Veil pris 590 eks mva pr pers 
(Stor gruppe? Be om volumrabatt)

Green Hat Challenge er en kreativ og
morsom teambuilding. Det er en energisk og variert aktivitet, 
der du tar deg rundt i området for å løse oppdrag på 
nettbrett. Det kan være alt fra fotooppdrag til noe du skal 
finne eller gjøre i området.

Det er flere oppdrag enn dere klarer å løse, så her
handler det om prioritering og samhandling. Dette
er ekte teambuilding med kreative oppdrag!

Dere blir delt inn i lag som er utstyrt med et

nettbrett som blir lagets verktøy. Når aktiviteten
settes i gang, er det på tide å lage en strategi for å
fokusere på det som er moro og hva dere selv
mener dere er gode på.

Det laget som vanligvis vinner til slutt er de som
forstår styrken av godt samarbeid, som har en
sterk vilje til å vinne og er de er mest kreative.

Lagene konkurrerer mot hverandre og har det gøy!

“Vi har fått mange bra tilbakemeldinger
på aktiviteten. Alle

syntes det var profesjonelt
og veldig morsomt!”

Kontakt oss direkte  22 28 00 22 // www.greenhatpeople.com



Hvorfor?
✓ Utfordrende, morsomt og engasjerende
✓ Skaper samarbeid
✓ Alle deltar
✓ Kan tilpasses og spilles hvor som helst

• Veil pris 450 eks mva pr pers 
(Stor gruppe? Be om volumrabatt)

”Loved it, an hour 
went by so fast!”

WWW.GREENHATPEOPLE.COM

The Lockdown er et altoppslukende og underholdende Escape 
game. Dere har 60 minutter på å løse utfordrende oppgaver 
for å nå målet.  

The Lockdown spilles i grupper på 3-6 deltagere ved  hjelp av 
nettbrett samt ulike hjelpemidler. Lagene bombarderes med 
vanskelige oppdrag av ulike typer. Underveis i spillet åpnes 
flere nivåer med økende vanskelighetsgrad.

Spillet er designet for å fremme samarbeid samt trekke på 
lagmedlemmenes individuelle styrker.
De beste lagene er de som forstår styrken av et godt 
samarbeid, planlegger godt og fordeler arbeidsoppgaver på 
en god måte.

Storyline:
En gruppe hackere har klart å bryte seg inn på serveren deres 
og har låst ned alle bedriftens filer. De truer med å slette alt 
på 60 minutter. Hackerne er ikke motivert av penger, deres 
agenda er filosofisk. Hvis du og laget ditt viser dyktighet, 
klokskap og løser utfordringen vil dere kunne redde 
bedriftens filer.

.

The Lockdown

60 minutter med heftige teamutfordringer



Musikk Quiz

Krydre kvelden med en musikalsk utfordring!

HVORFOR?
✓ Gøy
✓ Alle deltar og bidrar
✓ Kan gjerne kjøres til middag eller cocktails

DETALJER
• Innendørs
• Spillets lengde: 2 x 13 minutter
• Minimum antall deltakere: 9
• Maksimum antall deltakere: Ubegrenset
• Veil pris 350 eks mva pr pers 
(Stor gruppe? Be om volumrabatt)

”Det var utrolig gøy og fikk oss i 
skikkelig godt humør før 

middagen”
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Musikk Quizen lar dine kollegaer nyte god musikk og løse 
morsomme og enkle oppgaver under middagen eller til 
cocktails.

Spillet er designet for å underholde, skape god stemning  og 
starte morsomme diskusjoner. Det er kort og godt den perfekte 
ice breaker!

Vi deler inn i lag på 3-5 personer og spiller på nettbrett over 2 
runder. Musikken tar oss med må en reise fra
1970-tallet frem til i dag, og vi er innom artister som    David 

Bowie, Whitney Houston, Destiny’s Child and Avicii. Dette er 
med andre ord et spill for en hver smak, der alle deltakere kan 
bidra.

Musikk Quizen stimulerer både musikalske minner og evnen til 
å resonnere. Godt samarbeid i laget er nøkkelen til suksess.

Spillet er veldig fleksibelt og kan gjennomføres stort sett 
overalt, også under middagen på et større arrangement.



Icebreaker Game

Icebreaker spillet som får energien i taket

HVORFOR
✓ Får fart på steminingen
✓ Veldig morsomt, skaper latter 
✓ Enkelt, alle kan sitte ved bordet

DETALJER
• Inne, mingel, lunsj, middag
• Tid: 2x15 minutter*
• Minst antall: 10 personer
• Størst antall: Ubegrenset
• Veil pris 350 eks mva pr pers 
(Stor gruppe? Be om volumrabatt)

“Det ble en helt annen atmosfære i 
rommet. Energien steg fra 0 til 100 på ett 

par sekunder!"

Løft ditt møte, lunsjen eller middagen til et nytt nivå. Engasjer 
alle, skap herlige samtaleemner og konkurrer mot kollegaer. 
The Icebreaker Game er en underholdene quiz som ofte 
gjennomføres i sammenheng med møter, eller som en 
underholdene aktivitet under lunsjen eller middagen. Hver 
gruppe får et nettbrett og konkurrerer i å svare rett på så mange 
spørsmål som mulig. 

Spørsmålsstillingene er laget for å skape diskusjon og latter. 
Deltakernes beslutningsevne testes på morsomme spørsmål 
med varierende vanskelighetsgrad. 
Aktiviteten er delt opp i 2 heat, slik at det passer perfekt med et 
heat før forrett og heat nummer to før hovedrett. Mot en 
tilleggsavgift kan vi skreddersy spillet  med for eksempel 

anvendelse av egnespørsmål. 

* Vårt personell er på plass i opp til 2 timer. Ytterligere 
kostnader tilkommer om det er ønskelig at prosjektlederen blir 
lenger.
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Oppdag byen på en helt ny måte

Hvorfor?
✓ Opplev byen på en ny måte
✓ Strategi og planlegging
✓ Samhold og kreativitet

DETALJER
• Utendørs
• Tidsbruk: 90 - 180 minutter
• Minst antall: 6 personer
• Høyst antall: Ubegrenset
• Veil pris 690 eks mva pr pers 
(Stor gruppe? Be om volumrabatt)

“Blandingen av oppdrag var bra, 
spillet fungerte utmerket og alle 

hadde det kjempegøy”

Alle har vært på en guidet tur eller hoppet på en 
sightseeingbuss for å se en ny by. Er dette den beste måten å 
oppleve byen på? Green hat People tror det finnes en bedre 
måte å bli kjent med kulturen og ta byens puls på. Vi 
kombinerer gamification med sightseeing på en ny, morsom 
og utfordrende måte!

Vi deler dere i små grupper, gir dere et nettbrett og et kart 
med utnevnte steder. Dere får servert de 10 beste stedene i 
byen, men om dere rekker å besøke alle er ytterst tvilsomt. 
Dere konkurrerer med de andre lagene i en spenningsfylt 
kombinasjon av interaktivt rebusløp og en kreativ poengjakt 
hvor hele byen plutselig er et spill! 

Hver destinasjon på kartet er verdt forskjellig antall poeng. 

Dere må derfor lage en strategi for å sørge for at nettopp ditt 
lag vinner.
Nettbrettet vil informere om byens severdigheter, men 
hvordan man skal komme seg rundt må gruppen selv 
bestemme! Gå, bruk offentlig transport eller kanskje lei en 
sykkel?

Vi har allerede utforsket disse fantastiske stedene og vil 
gjerne besøke fler:
Aten, Barcelona, Berlin, Dubai, Gøteborg, Helsingborg, 
Stavanger, Ibiza, København, Las Vegas, London, Miami, New 
York, Nice, Oslo, Prag, Riga, Roma, Stockholm, Visby, Åre, 
Bergen.

Exploration Challenge
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HVORFOR
✓ Kort og fartsfylt
✓ Utfordrende
✓ Kan gjennomføres hvor som helst

DETALJER
• Inne eller ute
• Tidsbruk: 45 minutter
• Minst antall: 12 personer. Max antall: ubegrenset
• Veil pris 450 eks mva pr pers 
(Stor gruppe? Be om volumrabatt)

“Det var tydelig hva vi var ute etter, 
en rask konkurranse for å få litt mer 

energi på konferanseplassen.”

30 koder er gjemt i deres omgivelser. Finn dem og anvend 
koden for å løse opp nye oppdrag!

Code Break er en fartsfylt aktivitet der dere får  jobbe sammen 
i lag og teste ut samarbeidsevner under tidspress. Dere har 
bilder av ulike steder, finn stedet og den spesifikke koden. Alles 
øyne trengs for å klare å finne så mange koder som mulig. 
Klokken tikker, dere har 45 minutter på å finne så mange dere 

klarer.

Vi skreddersyr opplegget til deres arrangement for optimalt 
resultat. 
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Code Break

Engasjerende fra første minutt


