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Mr. Quizter - en helt unik
Spotify-upplevelse!
Det har blivit dags att skärpa sinnet och plocka fram reflexerna då
vi stolt presenterar Mr. Quizter - en Spotify-app som gör det möjligt
för dig och dina vänner att spela, skapa och utmana varandra i frågesport.
Det unika samarbetet med Spotify gör att det enorma musikbiblioteket nu kan användas i ett helt nytt
och kreativt sammanhang. Med musik blir det inte bara bättre och roligare att spela quiz, det är också
ett fantastiskt sätt att upptäcka nya artister, låtar och genrer samtidigt som man lär sig ett och annat.
Yashar Moradbakhti, Product Owner på Spotify tillägger ”Vi är jätteglada över att välkomna den första
frågesports-appen till Spotify. Mr. Quizter är ett grymt exempel på en app som fördjupar musikupplevelsen för våra användare på ett roligt och kreativt sätt – jag är själv beroende!”
Mr. Quizter ger dig enkla och intuitiva verktyg för att snabbt kunna skapa snygga, professionella och
roliga frågetävlingar utan besvär. Det kvittar om du vill skapa eller bara spela - Mr. Quizter är platsen
där alla quizälskare vill vara! Kunskapskriget kan börja!

SPELA QUIZ
Kan du inte få nog av frågesport? Genom användarnas egen kreativitet kommer det finns ett oändligt
utbud av frågor i Mr. Quizter. Samla på dig höga poäng genom att svara rätt och snabbt på flera frågor
i rad, vilket i sin tur resulterar i en hög placering på topplistorna. I utbudet finns redan en stor bredd av
frågor som handlar om allt från musik, tv-serier och sport. Frågorna i sig varierar också i form där man
förutom ordinära textfrågor kan få svara på bildfrågor, ange bildsvarsalternativ eller minnas hur en låttext
börjar eller slutar. Inom Mr. Quizter finns även möjligheten att hålla koll på sin egen statistik och hur
många gånger man vunnit och förlorat mot olika vänner.
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SKAPA QUIZ
Släpp lös kreativiteten! Med musik från Spotify har man aldrig haft så mycket material och möjligheter till
att skapa mer levande och kreativa frågor. Även om Mr. Quizter är idealiskt för musikquiz går det precis
lika bra att rikta in sig på andra ämnen. Musiken fyller den funktion du själv önskar och kan användas
som direkta ledtrådar eller bara för stämningens skull. I Mr. Quizter har vi tagit fram kraftfulla och intuitiva
funktioner som gör det enkelt, snabbt och roligt för användaren att skapa de frågorna man vill.
Utöver Spotifys musikbibliotek går det även att inkludera bilder, vilket utökar möjligheterna och
kreativiteten ytterligare.
DELA DIN QUIZ MED VÄRLDEN
Är du intresserad av att veta vad dina vänner egentligen vet om ert gemensamma favoritband?
I Mr. Quizter kan användarna enkelt utmana och sprida sina egna eller andras quiz genom Facebook,
Twitter och url-länkar. Via det inbyggda betygsystemet går det också att sätta betyg på quizen där de
bästa och mest omtyckta samlas under en och samma flik. Desto fler som blir intresserade, desto
bättre kommer Mr. Quizter också att bli.
OM NOWIGAMES AB
Nowigames AB grundades 2012 och drivs av ett gäng passionerade människor i olika yrkesgrupper
med bas i Borås. Förutom applikationen Mr. Quizter producerar vi även appar, webb och
marknadsföringsmaterial på beställning.
KONTAKTUPPGIFTER
press@mrquizter.com
http://www.mrquizter.com/press
OM SPOTIFY
Spotify är den flerfaldigt prisbelönta musiktjänsten som ger dig direkt tillgång till över 20 miljoner låtar.
Spotify gör det lättare än någonsin att upptäcka, hantera och dela musik med dina vänner, samtidigt
som artisternas ersättning säkerställs. Spotify har sedan starten 2008, blivit den största och mest framgångsrika musiktjänsten av sitt slag med över 20 miljoner aktiva användare och 5 miljoner betalande
abonnenter. Spotify finns i dagsläget tillgängligt i 20 länder – USA, Storbritannien, Sverige, Frankrike,
Spanien, Holland, Finland, Norge, Danmark, Österrike, Schweiz, Tyskland, Belgien, Australien, Nya
Zeeland, Irland, Luxemburg, Italien, Portugal och Polen.
FÖR MER INFORMATION
press-se@spotify.com
http://www.spotify.com/about/press
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