
MEMORY
GAME
BY SESSIBON

Verras je bezoekers 
met dit old-skool en 
dynamisch event. 
De Memory Game is een unieke ‘call to action’ 
tool, waarmee je de gewenste aandacht trekt. 
Gemakkelijk en ‘Plug & Play’ inzetbaar op 
een vaste plek of mobiel op diverse locaties. 
De fun factor zorgt voor een positieve vibe 
in je winkelcentrum. Alle bezoekers kunnen 
deelnemen en maken kans op het winnen van 
prijzen. Bovenal levert dit concept je bezoekers 
data op.

Trakteer je 
bezoekers op 

een interactieve 
beleving & laat 

ze winnen!
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what we deliver _

Creëert call 
to action 

Meer interactie 
met bezoekers

Stimuleert langere 
verblijfsduur 

Stijging online interactie: 
voorafgaand, tijdens en na 

het evenement
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Factswhy it works _

+31464105580 info@sessibon.com sessibon.com

Bezoekers kunnen zich ter plekke via een link op een 
tablet of hun eigen telefoon registreren. De speaker/host 
begeleidt het spel en zorgt voor een ludieke wisselwerking 
met toeschouwers. De deelnemers spelen om de snelste 
tijd neer te zetten; die in een ranking op het scherm 
verschijnt. Uiteraard is alles voor iedereen te volgen op 
een groot scherm. 

Registreer Speel Win Shop

how it works _

•	 De look & feel is volledig aan te passen, middels logo’s en foto’s 

van partners en of brands.

•	 De toepasbaarheid is oneindig; Fashion Memory, Food Memory, 

Home Interior....

•	 Tevens te gebruiken in combinatie met loyalty programma, app 

of kortingskaart.

•	 De data van de deelnemers wordt na event in een spreadsheet 

aangeleverd.

•	 Het spel zowel op een vaste locatie of al mobiele variant 

•	 worden ingezet.

•	 Het spel is als stand-alone event te boeken,  maar ook als 

•	 add-on van elk ander event. 

BY SESSIBON

what it costs _

* Dit betreft een voorbeeld van het concept in de mobiele    
   variant. Voor meer mogelijkheden neem contact op.

Hostess

Quizmaster

Licentie game   

Mobiele installatie 
inclusief scherm en tablet

Projectmanagement 
inclusief inrichten game met content

Totaal 
per dag     
.3.500,-  

*

excl btw


