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ESCAPE BOX  
En häftig spionjakt -Engagerande teambuilding 
 
Vi har nöjet att kunna erbjuda er ett unikt aktivitetsupplägg, 
Escape Box är teambuildande, kul, spännande och ligger 
helt rätt i tiden!  
På er konferens, kick-off, julbord eller personalaktivitet.  
Escape Box passar vid alla tillfällen! 
 
Vad är Escape Box och hur går det till? 

Det blir en häftig spionjakt som hemliga agenter för Perfect 
Intelligence som är det första uppdraget i Escape Box- 
serien. Upplevelsen påminner om den man finner i Escape 
Rooms världen över. Escape Box är utvecklad för att kunna 
spelas i större grupper samtidigt och genomföras vart du 
vill. Boxen är full av spännande gåtor, överraskningar och 
hemligheter. Laget som löser uppdraget först, vinner!  

Escape Box är ett lagspel. Lagen om 4-6 personer får utdelat 
var sin agentväska och en dokumentmapp av vår 
gamemaster. Efter att ha blivit introducerade om spelets 
historia, ska varje lag lösa varierande, kluriga och 
underhållande uppdrag för att få öppna agentväskan och 
komma vidare i spionjakten. Målet med spelet är att följa 
spåren efter den efterlysta spionen. Leta spår, identifiera 
fingeravtryck, koder och fullfölj uppdraget att få fast 
spionen inom 60 minuter. Endast det snabbaste laget 
erbjuds jobb som specialagenter i Perfect Intelligence. 
 
Video: 
https://youtu.be/9BIiYWfPpQE 

 

Bokning och reservation, kontakta din 
konferensplanerare hos oss. 
 
 
 

Utmana dina kollegor!  
Våga sätta din omgivning på 
prov samtidigt som ni stärker 
ert team. Kul, spännande & 

utmanande!! 

https://youtu.be/9BIiYWfPpQE
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I paketet ingår 

• 1,5 timmars teambuildingaktivitet, 1 tim. effektiv tävlingstid  

• Samtlig utrustning och material för att genomföra aktiviteten  

• Escape Box instruktör på plats under hela aktiviteten  

• Pris till vinnarlaget  
 

Plats 
I den lokal ni vill vara. 

Escape Box instruktörer behöver tillgång till lokalen/ området senast 
15 minuter innan aktivitetsstart och ca 30 minuter ihoppackning efter. 
Möblering i lokalen: Gruppsittning, 4-6 personer vid varje lag/bord.  
Teknik i lokalen: Tillgång till ljudanläggning/ projektor via HDMI  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

Bokning och reservation, kontakta din  
konferensplanerare hos oss. 

Escape Box kan 
naturligtvis  
genomföras på både 
Svenska & Engelska!! 

 

Escape Box kan 
genomföras i 
gruppstorlek mellan  
8-1000 personer! 

 


