
En team aktivitet 
som oftest gjennom-
føres føre middagen

Hotelleier Greger Faber Nielsen 
er funnet død på hotellet, og vi 
har en mulig kriminalsak å løse. 
I kretsen rundt direktøren finnes 
det fire mistenkte personer.

Rom og gjenstander skal granskes
og etter hvert dukker liket opp.
Det blir både taktisk og teknisk
etterforskning rundt på hotellet.

Blant oppgavene er å undersøke
fingeravtrykk, knekke en safekode,
gjenstander undersøkes og
observasjonsevnen testes i en quiz.
Inntil 10 forskjellige poster skal
detektivene innom.
Det viser seg at det finnes både
ledetråder og falske spor rundt på
hotellet…

Presentert av  
Event Production AS



“Hei igjen. Vi vil også takke for 
et utrolig bra arrangement fra 
deres side. Det var bare positive 
tilbakemeldinger resten av 
kvelden og påfølgende dag. 
Alle hadde hatt en fin og artig 
opplevelse - litt utenom det 
vanlige når vi er på seminar. Det 
var jo ekstra morsomt at svarene 
på gruppene ble så ulike. Så... - 
opplegget fungerte absolutt for 
politiansatte også :)”   
 Oslo Politikammer  (70 stk)

“At vi fikk tilbakemelding? Ja, 
og atter ja. Dette var et flott 
arrangement hvor alle virkelig 
var ‘med’ hele tiden. Jeg hører 
enda rundt i gangene samtaler 
om mordet og det gleder meg. 
Snakk om å bli engasjerte! 
Nok en gang; takk for super 
fremføring.” 
                 Pasientskadeforbundet  (30 stk)
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Gjennom etterforskningen 
møter detektivene på 
hotellets illusjonist Ali. 

Det viser seg at Ali har en sentral 
rolle i plottet. 

Ali kommer også tilbake under 
middagen og underholder diskret 
rundt bordene med imponerende 

close-up korttriks for gjestene.

Under middagen skal 
teamlederne presentere teamets 
løsning, og vi får avsløringen. 
Alltid morsom seanse!

Dette var et flott 
arrangement 
hvor alle virkelig 
var med hele 

tiden.

Under- 
holdning 
gjennom  

middagen
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“Vi fikk veldig gode 
tilbakemeldinger. Alle jeg 
snakket med sa det hadde vært 
en spennende, engasjerende og 
morsom seanse. Håper jeg kan ta 
kontakt med deg, hvis det skulle 
være interessant med noe lignende 
ved en senere anledning! Takk for 
samarbeidet og flott innsats!”                      
           VINMONOPOLET (60 stk) 
 

“Hei Knut. Takk for hyggelig 
og engasjerende samarbeid. 
Tilbakemeldingene har vært bare 
positive - så det fungerte utmerket. 
Vi holder kontakten, lykke til videre 
med andre ‘mysterier’.” 
            SELVAAG BYGG  ( 60 stk)

“Heisann, ja alle syns det var 
veldig morsomt saa tusen takk!! 
Tryllekunstneren var ogsaa et 
veldig bra innslag... kontakter 
dere neste gang vi skal ha kurs, 
for aa faa et nytt forslag paa et 
innslag som vi kan ha.” 
 WILHELMSEN ASA (engelsk)

“Hei igjen Knut. Alle tilbakemeld-
inger jeg har fått har vært svært 
positive! En følte hun trengte mer 
tid på å kunne sette seg mer inn i 
oppgavene men også hun er positiv 
til kveldens mysterie. Og det ble 
selvfølgelig snakket mye om det 
samme dag + dagen derpå. 1000-
takk for vellykket arrangement!” 
                PATENTSTYRET ( 41 stk) 

Under- 
holdning 
gjennom  

middagen
Overraskende aktivitet 
føre middagen med 
underholdning gjennom 
middagen.

Herregårdsmordet rundet i 2014 - 
450  gjennomføringer…  
Gjentagende ganger for flere 
kunder (Bl.a 20 ganger for Telenor 
og 4 ganger Oslo Politidistrikt), 
Uten unntak – alltid gode 
tilbakemeldinger. En rekke 
referanser kan oppgis. 

Fleksibilitet på gjennomføring og 
dramaturgien er godt utarbeidet. 
Gjennomføringstid fra 1 ½  time, og 
passer for gruppe fra 10 til over 250 
personer på engelsk eller norsk.

Hyggelig hvis du ringer oss på  
tlf: 906 18 644   
eller sender epost til: 
post@eventproduction.no 
www.eventproduction.no

Tryllekunstneren 
var også et veldig bra 
innslag...


