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Brief: Las Vegas’ officiella turistorganisation i Skandinavien letade efter en ett smart och 
kul sätt att utbilda sina resesäljare i Las Vegas som destination under ett kvällsevent 
i Stockholm. På eventet fanns förutom resesäljare, även influgna samarbetspartners i 
form av representanter från olika hotellkedjor och attraktioner i Las Vegas.

Önskemålet var att ta fram ett digitalt spel som skulle vara både lekfullt och 
utbildande med syfte att få säljarna att öka sina kunskaper om de olika hotellen, 
utflyktsarrangörerna och allt det övriga som Las Vegas har att erbjuda. Samtidigt som 
de hade roligt förstås!
 
Lösning: Lösningen blev ett skräddarsytt spel som andades Las Vegas. Eftersom 
staden är full av det ena mer spektakulära temahotellet efter det andra, många med 
enskilda länder som fokus, byggde vi ett spel där varje partner eller sevärdhet blev en 
hotspot (plats att besöka) på en grafisk 
karta över Las Vegas.

Game-time! Kul och kreativt och inget Las Vegas-spel utan maffian, The Rat 
Pack, Cirque du Soleil, sport, shower, mat och bröllop!  Ett roligt och lättsamt 

sätt att testa deltagarnas verkliga kunskaper om Sin City.

Las Vegas

“ “

En roligare värld!



Där inkluderades både frågor om utflyktsarrangörerna, hotellen och temaländerna. 
Dessa blandades med lättsamma och roliga foto- och videouppdrag där deltagarna fick 
återskapa scener från Titanic eller Egyptens pyramider och bygga Venedigs gondoler i 
lera.

För att dra extra uppmärksamhet till de partners som var närvarande, adderades IR-
funktionalitet i spelet (Image Recognition), så att deltagarna först behövde uppsöka rätt 
partner och skanna deras logga för att låsa upp de frågor och uppdrag som gömde sig 
där.

På detta sätt kunde resesäljararna lära sig mer och upplysas om platsen, hotellkedjor 
och diverse attraktioner på ett lekfullt sätt med mycket energi. Lagen hade tillfälle att 
interagera med varandra och samarbetspartners på ett kreativt och underhållande sätt, 
i linje med hela kvällen och destinationen: Las Vegas.

Det som händer i Vegas, stannar i Vegas.“ “

En roligare värld!


