Це командна гра, що складається з найрізноманітніших логічних завдань, що
дозволить кожному з членів команди проявити себе якнайкраще.
Це вид дозвілля, в якому на перший план виходять ерудиція, уважність та командна
робота.
Онлайн-квест – чудовий спосіб згуртувати команду, дізнатись сильні сторони один
одного чи просто познайомити учасників між собою в форматі змагання або дружньої
зустрічі.

У грі можуть бути музичні та відео-завдання, ребуси, завдання у віршах або ж ті, в яких
потрібно виконати неочевидні, на перший погляд, дії механічно (натиснути чи перемістити
елемент), знайти те, что об’єднує всі відповіді або ж вигадати слово згідно до правил. Це
далеко не повний список того, що может зустрітись у игре і всі ці завдання підвладні лише
КОМАНДІ.

Суть гри проста. Ви отримуєте завдання і маєте його розв’язати. Свої варіанти відповідей
вводите в поле «Введіть код». Коли ви знайдете всі правильні відповіді до одного питання, то
отримаєте наступне завдання.

За деякий час будуть приходити підказки. Не пропускайте їх і не соромтесь натискати на
кнопку, щоб їх подивитись, штрафів за них нема і вони допоможуть вам впоратись із
завданням.
Скільки разів можна перевірити відповідь? Багато! Не бійтесь пробувати варіанти,
якщо про зворотнє не сказано в самому завданні!
Для проходження гри ви можете використовувати смартфон або ноутбук. Ми радимо
використовувати ноутбук чи стаціонарний комп’ютер з мишкою, так буде зручніше. Щоб
отримати доступ до квесту, зареєструйтесь за посиланням та подайте заявку, а в момент
початку будьте онлайн.

У нас за плечима більше сотні розроблених ігор за
найрізноманітнішими тематиками: про світ моди 👠, кіно 🎬, музику 🎶,
тварин 😺, космос 🌟, спорт 🏅, шпигунів 😎, подорожі 🚗, погоду 🌞 і навіть
трохи про риболовлю🐠
В арсеналі також є тематичні святкові ігри: на Новий рік, 8 березня і не
лише.
Але цим вибір не обмежується. Ви можете сміливо обирати будь-яку тему і
ми створимо унікальну гру для вашої компанії.
Зі списком готових ігор ви можете ознайомитися за посиланням:
https://cryptex.games/
Далі наведені декілька прикладів ігор з коротким описом.

Що чекає на грі:




Серія завдань і головоломок,
пов’язаних з кіно!
Вони розбиті на блоки від 1 до 10
завдань в кожному.
Завдання в блоці об ’єднані
загальним принципом або темою.

Що чекає на грі:
 В цій пригоді вам належить разом з

Доком і Марті пострибати епохами. В
кожній з них ви знайдете щось нове для
себе, а, можливо, й згадаєте старе.
 Будуть як окремі завдання, так і раунди
з декількох питань, конекшени,
олимпійка, ланцюжки з коротких
запитань, музика (переконайтесь, що
вам є на чому відтворити звук), ну і
можливо щось ще.
 Радимо мати під рукою блокнот та
олівець чи ручку, з ними може бути
зручніше.

Для проходження гри фільм переглядати
необов ’язково!

Що чекає на грі:


Серія завдань та рівнів,
пов’язаних з пошуками, втечами,
кодами та планами пограбувань!



У вас будуть як окремі завдання,
так і раунди, об’єднані темою.



Радимо мати під рукою блокнот
та олівець чи ручку, з ними може
бути зручніше.

Для проходження гри фільм переглядати
необов ’язково!

Що чекає на грі:


Серія завдань та рівнів, пов’язаних із
подорожами! Будуть тексти, картинки,
відео та аудіо.



У вас будуть як окремі завдання, так і
раунди, об’єднані темою.



Ви проведете цей вечір у віртуальній
компанії Насті та Антона — ведучих
популярної програми.

+38(073) 441 87 99

