
LEGOLAND® Challenge

INDHOLD OG UDFØRELSE



Fokus på engagement
Ønsker du at bestille vores bestseller-aktivitet LEGOLAND® Challenge, 
men ønsker at vide mere om indholdet og hvad der er muligt? 

LEGOLAND® Challenge er et sjovt og udfordrende spil, som giver dig 
mulighed for at tænke kreativt og arbejde som et hold. Det passer til 
alle aldre og præferencer. Deltagerne er opdelt i grupper på 4-5 og 
forsøger at løse omkring 100 missioner i løbet af 60-120 minutter ved 
hjælp af en tablet. 

Opgaverne er meget varierede, og der er ikke nok tid til at løse dem alle 
- så du skal tænke strategisk og lave en plan. 

På de næste sider forklarer vi mere om missionerne og hvordan du kan 
skræddersy aktiviteten, så den passer til dig. 



Eksempler  
på opgaver
Vigtigt! Forestil dig dette: 
Gang i LEGOLAND®, begrænset tid,  
høj intensitet og hård kamp for sejren!



”Find” Missionerne
Find Missionerne er de mest interessante værdier.  
Holdene udfordres til at finde noget fysisk i nærheden og  
skrive noget i tabletten for at bevise, at de har gjort det. 

Eksempel: 

  Find en cykel. Hvor mange eger er der på et normalt cykelhjul?  
Du har 3 minutter til at svare! 

  Find en LEGOLAND® medarbejder, og tag et billede af ham/hende 
sammen med holdet - i har 2 minutter til at løse opgaven.



Fakta, logik og gåder
Fakta, almen viden og logiske puslespil spredes ud over spillet for at 
 skabe variation og få alle involverede. Hvem er god til sport eller historie? 
Hvilken kollega kan knække den matematiske gåde? 

Eksempel: 

  Klik på PLAY! Dette filmklip er fra den seneste Bond-film.  
Hvem er skuespilleren?

  Hvor mange LEGO ® klodser skal der til at bygge for at bygge denne 
model af Buckingham Palace (3 svarmuligheder)



Kode jagt
I appen kan I få adgang til et kort, der viser et antal steder i og omkring 
LEGOLAND®  Hvis I når et sted og trykker på start, starter en lokations-
baseret mission, der skal løses på det pågældende sted. 

Eksempel: 

  Der er en stor LEGO ®  figur inden for en radius på 100 meter.  
Statuen har sko på. Hvilket farve er skoene? I har 3 minutter! 

  I nærheden er der en elegant gadelampe med en bænk ved siden.  
Der er et navn skrevet på et skilt på bænken, hvad er navnet? 



Foto missioner
Foto-missionerne skaber bevægelse og giver meget latter. Hele holdet 
skal være med på billedet og kræver normalt hjælp fra forbipasserende. 

Eksempel: 

  Tag et billede af dit team, der udfører en handling som passer til jeres 
virksomhed værdi ”RISIKOVILLIG”. Mindst 3 personer fra dit hold skal 
være på billedet sammen med en person, som IKKE er fra dit team.  

  Tag et billede af hele holdet hvor I agerer LEGO®-klodser  
- kreativitet belønnes



Skræddersyede 
spørgsmål
Det er muligt at tilpasse dele af aktiviteten og skabe et link til temaet for 
dit møde eller dagsorden. 

En skræddersyet version af spillet betyder, at du kan designe op til 5 til 
10 egne missioner med vores hjælp. Dit firmas logo og farver kan også 
 tilføjes. Se eksempler på næste side. 

Alle svarene gemmes og kan åbnes med det samme, hvis du vil 
 kommentere eller bruge dem senere i løbet af dit møde. 

Vi hjælper dig med at skabe spørgsmålene. Vælg fra vores store databank 
af sjove, dokumenterede spørgsmål eller lav dine egne! 



Eksempler – egne spørgsmål 
Foto mission 
“Tag et billede af et af vores virksom-
heds produkter eller noget der er 
tæt forbundet med os.” 

Fakta spørgsmål 
(flere svarmuligheder) 
“Hvor mange flere mennesker er 
ansat på vores kontor i forhold til  
10 år siden? 
A 12 
B 25 
C 48 (Korrekt) 

Fakta spørgsmål (fri tekst)
 “Hvilket år lancerede vi produkt 
XYZ?”  
Svar: 2009 

Hvis du vil tildele point for et  korrekt 
svar, skal du sørge for at stille et 
 tydeligt spørgsmål og et meget klart 
 korrekt svar. 

”Åbne/følelse” spørgsmål 
“Hvad kan vi forbedre, når det 
 kommer til fakturering? Diskuter i 2 
minutter, og send dit svar.”
I dette tilfælde vil alle typer svar 
blive tildelt point. 

Billedspørgsmål 
“Hvem eller hvad er der på billedet?” 
Kan være en person eller noget der 
er forbundet med din virksomhed. 
Svar: Flere valg eller fri tekst 

Send os et billede i PNG eller JPG 
 format. 



Custom design
Logo
Send dit logo i formaterne PNG, JPG eller høj opløsning EPS. 

Color codes
Du kan tilpasse den øverste røde boks i appen.  
Send os dine RGB- eller CMYK-koder. 

LEGOLAND® Challenge



Next steps?
  En checkliste vedrørende tid, placering, faktureringsoplysninger mv. 
mailes for udfyldning af dig.

  En projektleder er tildelt. som tager sig af alle detaljer i planlægningen 
og udførelsen af   din aktivitet. 

  Vores medarbejdere kommer til dit valgte sted med alt det 
 nødvendige udstyr og kører aktiviteten. 

Alle vores produkter og spil er blevet grundigt testet før udførelse  
for at sikre levering og kvalitet.
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