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Najlepsza rozrywka dla klientów
lokali gastronomicznych!



Czym w ogóle jest PubQuiz?
PubQuiz to gra, która w swojej formie przypomina
takie teleturnieje jak Milionerzy lub 1 z 10. Jednak
tym, czym różni się od tego typu rozrywek to fakt,

że PubQuiz jest grą drużynową. Liczy się tutaj
spostrzegawczość i wiedza z różnorodnych

dziedzin. Dzięki temu między zespołami panuje
atmosfera zdrowej rywalizacji, co przekłada się na

budowę pozytywnego wizerunku lokalu, jego
odwiedzalność oraz lojalność obecnych 

i przyszłych klientów.

Naszą misją jest wywoływanie
pozytywnych emocji wśród

klientów lokali gastronomicznych
poprzez dostarczanie ciekawych
i angażujących w swojej formie

zabaw w postaci gier quizowych.

- Posiadamy 10 lat doświadczenia 
w dostarczaniu rozrywki dla lokali

gastronomicznych.
- Zorganizowaliśmy już ponad 

20 000 gier quizowych.
- Działamy w ponad 100 lokalach.

- Jesteśmy obecni w ponad 
30 miastach.

- Współpracujemy z ponad 
70 prowadzącymi w całej Polsce.



Zobacz na
czym polega
i jak działa
PubQuiz?

1 Każdy kto jest obecny w lokalu może
wziąć udział w zabawie, a liczba osób
i drużyn jest nieograniczona.

2 Drużyny zgłaszają swój udział 
u Prowadzącego, wpłacają wpisowe 
i otrzymują kartę odpowiedzi.

3 Gra podzielona jest na 3 rundy, a każda
z nich zawiera 3 kategorie po 15 pytań.

4 Po każdej rundzie drużyny wymieniają się
kartami odpowiedzi pomiędzy sobą 
(w sposób określony przez Prowadzącego),
aby sprawdzić wzajemnie swoje odpowiedzi.

5 Po przeprowadzeniu wszystkich
kategorii oraz pytania dogrywkowego
następuje zliczenie punktów 
i wyłonienie zwycięskich drużyn.



Lokal wyróżnia się spośród konkurencji,
dostarczając gościom niestandardową formę
spędzenia czasu, unikalną na terenie miasta.

Cotygodniowa rozgrywka wysokiej jakości
sprawia, że klienci regularnie wracają do
lokalu.

Wspólnie ustalony dzień quizu pozwala na
zwiększanie frekwencji w lokalu w
spokojniejsze dni (a co za tym idzie, także
sprzedaży).

Obsługujemy wydarzenie kompleksowo,
zapewniając prowadzącego oraz niezbędne
materiały do gry, zdejmując z lokalu ciężar
organizacji.

Od 10 lat pomagamy pubom, kawiarniom
i restauracjom wyróżnić się spośród konkurencji

oraz przyciągnąć do lokali nowych klientów, którzy
spędzą w nich czas dłużej i w niespotykany dotąd

sposób. Organizujemy cykliczne wydarzenia
rozrywkowe, podczas których króluje radość 

i współzawodnictwo.

Korzyści, które zapewniamy
lokalowi gastronomicznemu

Czym się zajmujemy?

JESTEŚMY LIDEREM W ORGANIZACJI
GIER QUIZOWYCH W POLSCE 

ŚREDNIA WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA

JEDNEGO UCZESTNIKA
NASZYCH GIER TO:

Q
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Ponad 10 lat doświadczeń i obecność w ponad 100 lokalach daje nam pewność tego, że produkt który oferujemy
przynosi realne korzyści właścicielom pubów, restauracji i punktów gastronomicznych. Jeśli Twoim celem jest
sprowadzenie do lokalu nowych klientów, wyróżnienie się na tle konkurencji, zwiększenie lojalności u obecnych
klientów, budowa pozytywnego wizerunku marki Twojego lokalu, dostarczenie Twoim klientom ciekawej 
i angażującej rozrywki, to PubQuiz jest dla Ciebie.

Każdy lokal jest inny. Specyfika, lokalizacja, wystrój wnętrza, segment, oferta i historia. Zdajemy sobie z tego
sprawę. Stąd nasza oferta dopasowuje się do Twoich potrzeb. Nie na odwrót. Wiele lat temu postawiliśmy na bliską
i Partnerską współpracę z właścicielami lokali, aby wspólnie realizować zakładane cele biznesowe z satysfakcją dla
obu stron. Taki jest PubQuiz. To gra drużynowa, również w biznesie. Wspólne kampanie marketingowe, inicjatywy
i akcje promocyjne. Przez lata sprawdziliśmy, że takie działania przynoszą najlepsze efekty.

LEWITACJA
WROCŁAW
„PubQuiz to doskonale uzupełnienie
oferty naszego pubu. Nasi goście cenią
sobie tę rozrywkę ze względu na
element wiedzowy oraz świetną
zabawę indywidualną, jak i zespołową.
New aEntertainment pozwala zarówno
sprowadzić do lokalu nowe osoby,
buduje pozytywne doświadczenia
i sprawia, że klienci zostają z danym
miejscem na dłużej.”

Krzysztof Legierski
Manager klubu Lewitacja

HOCKI KLOCKI
WARSZAWA

„Gorąco polecam współpracę
z New Entertainment w zakresie
organizacji PubQuiz. Firma
profesjonalnie organizuje animacje i
aktywności dla klientów naszego
lokalu oraz ma elastyczne podejście
do potrzeb klienta.”

Łukasz Kruhlik
Manager ds. programu

B4 - BRACKA 4
KRAKÓW
„Współpracujemy z PubQuiz 
w zakresie organizacji rozrywek dla
naszego lokalu od wielu lat.
Podczas każdej gry nasi klienci
bawią się świetnie. Pozwala to
utrzymać wysoką frekwencję 
w naszym lokalu w dni, które do tej
pory nie należały do
najpopularniejszych. Serdecznie
polecamy współpracę z PubQuiz.”

Marta Wąsowicz
Event Manager



Profesjonalnego prowadzącego, który na czas quizu staje się
ambasadorem Twojego lokalu, którego celem z jednej strony
jest jak najlepsze przeprowadzenie gry, a z drugiej
stymulowanie sprzedaży poprzez informowanie w jej trakcie o
Twojej ofercie.

Materiały do przeprowadzenia rozgrywki w postaci karty
odpowiedzi, długopisów, niezbędnego sprzętu (komputer,
mikrofon).

Testy sprzętu przed pierwszą rozgrywką – nic
nieprzewidzianego nie zaskoczy Ciebie i Twoich gości.

Materiały promocyjne, dzięki którym o quizie w Twoim lokalu
dowiedzą się obecni i nowi klienci (standy, plakaty, pakiet
niezbędnych grafik).

Szeroką promocję w kanałach marketingowych PubQuizu
(miejsce na naszej stronie WWW w zakładce Gdzie Gramy oraz
cykl postów na profilach lokalnych na Facebooku).

Założenie oraz optymalizacja (opis i kreacje graficzne) 
cyklicznego wydarzenia na portalu Facebook.

Dostęp do raportów o frekwencji w Twoim lokalu.

Co wchodzi w skład pakietu?

Kamil Głowacki
Manager Regionalny Północ

kamil.glowacki@nextenter.pl
tel. 798 597 011

STAWKA ZA PIERWSZE
8 QUIZÓW

1599 zł netto

3 nagrody rzeczowe

Następnie:

3 nagrody rzeczowe

DO 40 OSÓB
NA QUIZIE

POWYŻEJ
41 OSÓB NA QUIZIE

150 zł netto* 200 zł netto*

3 nagrody rzeczowe

* za jeden quiz

Adrian Piechuta
Manager Regionalny Południe

kontakt@pubquiz.pl
tel. 570 004 493

województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie,
lubuskie, podlaskie, mazowieckie, warmińsko-
mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie

województwa: dolnośląskie, lubelskie,
łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie,

świętokrzyskie, podkarpackie

Zapraszamy do kontaktu
z naszymi Manageremi
Regionalnymi, którzy

jeszcze lepiej opowiedzą
o tym, jak PubQuiz może

pomóc zrealizować
Twoje cele biznesowe.


