
QUEST
Where the challenge begins...Where the challenge begins...



Anta utmaningen och ta er an Quest! 

Quest är en spännande och utmanande Mission 
rooms-produkt, skapad för alla åldersgrupper!

Quest som produkt bestäms och designas 
tillsammans med dig – vår kund. Slutversionen 
blir producerad efter dina specifikationer och
anpassas efter den tillgängliga lokal ni förfogar 
över.

Den stora fördelen med denna produkt är att 
den är helt automatiserad. Varje Quest-rum 
återställer sig själv efter användning och är med 
det redo för nästa grupp av spelare att gå in för 
en ny utmaning. Denna fördel ger dig en trygg 
driftsäkerhet genomgående för din anläggning, 
med ett mindre behov av en aktiv personal för 
Quest.

Vid ankomsten utdelas ett registrerat armband till 
varje grupp av spelare. Detta armband fungerar 
sedan som inträdesnyckel för varje rum i ett Quest-
uppdrag.

När spelarna går vidare genom de olika rummen 
kan de sedan följa sina totala poäng på skärmar 
som finns uppsatta i de specialdesignade 
korridorerna.

QUEST
Easy to have. Easy to playEasy to have. Easy to play

Krävs det lagarbete eller individuell briljans för 
att segra? Gruppen med spelare behöver en 
kombination av båda! Alla Quest-rum är förtestade 
till det yttersta i vår fabrik för att garantera högsta 
nivå av spelglädje och utmaning. 
De flesta spelare kommer inte vilja lämna ett rum 
innan de har provat upprepade gånger för att 
kunna uppnå högsta möjliga poäng!

Vem segrar i Quest?Vem segrar i Quest?
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Easy to have. Easy to play



sales@citygolf.se •  Tel: +46(0)660-513 00 • www.citygolf.se 

Räkna ut din lönsamhet via vår webbsida 
Quest är en rolig och spännande aktivitet för dina 
kunder och möjligheten till en snabb avkastning på 
er investering. Vill du veta hur många spelare du 
behöver för att få tillbaka din investering? Ta reda på 
mer via vår webbsida: www.citygolf.se/tjaena-pengar
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Steg 1: Kontakta oss direkt eller efterfråga 
mer information via vår hemsida. Vi skickar dig 
sedan en broschyr för att ge dig inspiration och 
presentera vårt utbud av standardrum, samt 
inköpsvillkor.

Steg 2: I nästa steg skickar vi dig en 
checklista med frågor att svara på. Baserad 
på din input kommer vi sedan att förbereda 
ett anpassat design- och prisförslag för din 
önskade Quest-anläggning.

Varje Quest-anläggning är unik. Vi designar och 
planerar varje anlägning utifrån dina specifika 
behov och preferenser.

Du kan välja från vårt rekommenderade sortiment 
av standard Quest-rum eller så kan du ange dina 
egna idéer och preferenser för rumsdesign och
storlekar. Du kan också välja önskad rumssekvens 
och en tematiserad korridordesign. 

QUEST. En ny produkt från City Golf Europe

Mission rooms för en ny Quest anläggning

Kontakta oss för mer information.
Vi hjälper dig med planeringen 

och designen av dina Quest 
Mission Rooms, baserat på 

tillgängligt utrymme och budget.


