
		

The Photo Challenge är en kreativ och mycket underhållande aktivitet där det gäller att skaffa så 
många poäng som möjligt genom att fotografera. Fotografierna visas sedan under den 
underhållande prisceremonin. 
 
Introduktion 
Deltagarna delas, efter en engagerande intro, in i lag om 8 personer. Teamen  
utrustas med en iPad och en spelplan med alla uppdrag och dess poängvärde.  
Poängnivån för respektive uppdrag står helt i relation till dess svårighetsgrad.  
Ett antal av dessa uppdrag är dessutom företagsrelaterade som ni formulerar  
och vi poängbedömer tillsammans.  
 
Så funkar det 
När teamen klickar på ett fotouppdrag i listan (presenterad både i  
Appen och på pappersspelplanen), öppnas fotofunktionen i iPaden.  
Teamet tar fotot, varje foto sparas ner på vår adminserver och  
poängen uppdateras kontinuerligt.  Vi kan dessutom erbjuda sk  
”Augmented Photos”, dvs när teamet klickar på ett uppdrag  
öppnas fotofunktionen med ett befintligt ”lager”. tex  
”Ta tag i flaggorna…”, ”Placera er så att halsbanden...” ”Gruppera er med…” 
 
Fotografera strategiskt 
Det gäller att skapa en strategisk plan för vilka uppdrag som ska prioriteras. Detta är av stor vikt 
då den tilldelade tiden kanske inte räcker till för att genomföra samtliga uppdrag. Då gäller det att 
tänka taktiskt och vara riktigt kreativa, för att se om man kan finna alternativa lösningar...  
Förutom bra taktik och kreativt sinne kan det kanske bli en gnutta tur som fäller avgörandet. Dessa 
foton visas sedan under ”Prisceremonin” efter aktiviteten och garanterar leenden och skratt. 
 
Prisceremoni 
När teamen avslutat fotomomenten och lämnat in iPaden blir väntan till den underhållande 
prisutdelningen dramatisk. När deltagarna tar plats i rummet snurrar redan ett stiligt bildspel på 
storbildsskärmen! Det är dagens fotografi som rullar runt… Vi delar där ut pokaler till det team 
som lyckats lösa flest av fotouppdragen. Vi belönar även för bästa foto…  
 
 
I priset ingår: 
• Spelledare 
• Lån av iPads med 45 underhållande fotoutmaningar  
• En tryckt spelplan per team, med plats för kommentarer kring uppdragen 
• Graverade 20 cm höga pokaler till samtliga det vinnande laget samt Bästa foto 
• Personal & Samtliga transporter 
• Profilering – Beroende på ert önskemål 0-100% av uppdragen 
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