Asociacijske kvize MQ Maestro izvajamo e veè kot 30 let. Asociacijski kvizi MQ Maestro
so izdelani povsem avtorsko, odzivi tekmovalcev pa so vselej zelo dobri in pozitivni.

VSE, KAR MORATE
ZAENKRAT VEDETI
O ASOCIACIJSKIH
KVIZIH MQ MAESTRO

Asociacijski kvizi MQ Maestro so najbolj primerni
za programe tako imenovanega »team
buildinga«, pa tudi za popestritev nekaterih drugih
druabnih dogodkov, saj zdruujejo zabavo,
sproèenost in medsebojno tekmovalnost, spodbujajo
ustvarjalno razmiljanje in krepijo pristne medsebojne
vezi med tekmovalci (udeleenci dogodkov).

Tematika asociacijskih kvizov MQ Maestro je zelo
splona. Temelji na zabavnosti in izvirnosti vpraanj, pomaga pa tudi ohranjati in
razvijati sposobnosti logiènega miljenja ter povezovanja. Namenjena je irokemu krogu
ljudi, saj vkljuèuje izvirne igre z vseh podroèij èlovekovega udejstvovanja. Asociacijski
kviz MQ Maestro skua na neprisiljen, zanimiv in svojevrsten naèin v èloveku vzbuditi
zanimanje in radovednost ter posledièno v njem pustiti doloèeno znanje. Odtod
slogan asociacijskih kvizov MQ Maestro: »Pustijo sled«.

Zakaj so kvizi MQ Maestro oznaèeni za asociacijske kvize? Nekateri ljudje so mnenja, da
ni teko pogledati v leksikon, slovar, atlas ali enciklopedijo in sestaviti zanimivega vpraanja.
Sami mislimo, da je sestavljanje zanimivih vpraanj umetnost. Obstaja namreè bistvena
razlika med pojmovanjem vpraanja: So suhoparna in izpeta vpraanja, so pa tudi soèna
in vabljiva vpraanja. Vzemimo primer suhoparnega in primer vabljivega vpraanja, èe
imamo pred oèmi, da je odgovor v obeh primerih enak, to je Maroko:
SUHOPARNO VPRAANJE:
»Glavno mesto
katere drave je
Rabat?«
VABLJIVO VPRAANJE:

?

»Glavno mesto katere
drave je "popust pri
prodajni ceni"«?

%

Maroko.

V predstavljenem
je torej kljuèna razlika
med kvizom in med
asociacijskim kvizom.
Razlika je veè kot
oèitna.

Popust pri prodajni
ceni je Rabat,
Rabat pa je glavno
mesto Maroka.

Bistvo vsega je torej v postavitvi samega vpraanja, ki mora biti kvalitetno, izvirno, zanimivo, zabavno in privlaèno
obenem. Vpraanje za nas nikoli ni, nikoli ni bilo in nikoli ne bo nekaj, kar je samo sebi namen, temveè le tisto, kar
èloveka vzpodbudi k razmiljanju in v njem za vedno pusti neizbrisno sled. Asociacijski kvizi MQ Maestro se z namenom,
da bi vedno znova zadrali raven njihove kakovosti, tako pripravljajo poèasi in premiljeno.
Na asociacijskih kvizih MQ Maestro redno sodelujejo razlièni tekmovalci, tudi nekateri,
ki so zmagali na raznih televizijskih kvizih. Tekmovalci se na asociacijske kvize MQ
Maestro po izkunjah, ki jih imamo, zelo radi vraèajo.

REFERENCE

S sestavljanjem kvizov imamo televizijske izkunje, saj smo celo sezono 1997/1998 na
POP TV (pod »taktirko« gospoda Marka Bertonclja) sestavljali vpraanja za Pop kviz.
Nae uganke so bile objavljene v tiskanih medijih (zlasti v revijah Pepita in Orbita,
nekdanji prilogi Dnevnika), trenutno pa jih objavljamo v spletni reviji Problem
(spletna povezava http://www.kriptogram.com/revija-problem), v kateri uganke
pripravlja eden najbolj priznanih in cenjenih ugankarjev, gospod Branko Milovanoviæ.
Nae uganke v reviji Problem najdete na strani 11.

KVIZ MQ MAESTRO
INFORMACIJE IN NAROÈILA

031/261-181

@

info@prometej.si

www.prometej.si

ORGANIZACIJA KVIZOV: Asociacijske kvize MQ Maestro organiziramo ob
terminih in na lokacijah, ki ustrezajo vam.

OSNOVNI
PODATKI O
ASOCIACIJSKIH
KVIZIH MQ
MAESTRO

VSEBINA KVIZOV: Vsebina asociacijskih kvizov MQ Maestro je splona in
raznolika. Izbirate lahko med splonimi kvizi ali pa med kvizi, ki jih prilagodimo
vaim eljam (vai gospodarski drubi).
SESTAVA TEKMOVALCEV NA KVIZIH: Drubo, s katero elite tekmovati
na asociacijskih kvizih MQ Maestro, si lahko izberete sami.
TEVILO TEKMOVALCEV NA KVIZIH: Na asociacijskih kvizih MQ Maestro
lahko tekmujeta najmanj dva tekmovalca (ali skupini tekmovalcev) in najveè
osem tekmovalcev (ali skupin tekmovalcev). V skupinah tekmovalcev lahko
ob odraslih tekmovalcih sodelujejo otroci, stari vsaj deset let.

DOLINA KVIZA: Asociacijski kviz MQ Maestro traja toliko èasa, kolikor èasa to eli naroènik kviza
ali tekmovalci na kvizu. Tekmovalci namreè lahko sami odloèajo o tem, katere igre bodo izvedli in
katerih ne, s èimer sami doloèajo vsebine in dolino kviza. Asociacijski kviz MQ Maestro tako lahko
traja od ene ure do tirih ur. Po izkunjah sodeè tekmovalcem tudi tiri ure igranja minejo zelo hitro.
TEHNIÈNA PODPORA KVIZOV: Asociacijski kvizi MQ Maestro kvizi so podprti s povsem avtorskim
* programom za vodenje rezultatov kviza (ta omogoèa (a) nastavitev tevila sodelujoèih tekmovalcev
ali ekip, skupaj z imeni oziroma poimenovanji; (b) sproten prikaz toèk, ki jih je osvojil posamezen
tekmovalec ali ekipa; (c) odtevanje èasa, ki je tekmovalcu ali ekipi ostal za odgovor na vpraanje;
(d) nastavitev èasa za odgovor v sekundah; (e) zvoèni efekt ob izteku èasa za odgovor, pa tudi zvoèni
efekt ob pravilnem ali nepravilnem odgovoru na vpraanje; (f) reklamne oglase sponzorjev kviza
(oglaevanje);
* programom glasovalnih naprav. Z glasovalnimi napravami se tekmovalci prijavljajo k odgovarjanju
po sistemu »kdo bo prej«. Glasovalna naprava je pametni mobilni telefon, ki je preko USB sprejemnika
povezan z raèunalnikom in modulom za spremljanje rezultatov glasovanja. Program glasovalnih
naprav omogoèa beleenje in evidentiranje vrstnega reda prijav tekmovalcev oziroma ekip.
CENA ZA IZVEDBO KVIZA: Vselej po dogovoru, saj je odvisna od tevilnih dejavnikov (zlasti od
vsebine in doline kviza, od mesta izvajanja kviza, od elja, povezanih s kvizom in podobno).

