
ZippyGO kan brukes 
til digital kartlek. 
Bruk appen (se QR-
kode) eller åpne 
innholdet fra 
https://zippygo.no

Brukeren ser en blå 
prikk der vedkom-
mende befinner seg.

Postene kan være 
gøyal grafikk eller 
vanlige postringer. 
Postene kan ha 
tilknyttet QUIZ 
og trigges (poppes) 
ved at brukeren 
nærmer seg posten 
fysisk i terrenget.

Enkelt å bruke.

Enkelt å arrangere 
– nytt arrangement 
kan settes opp på 
under 10 minutter.

Informative videoer 
viser deg hvordan.

Passer godt til 
opplæring og skole.

AppStore GooglePlay

Lyst til å prøve ZippyGO her og nå?
Last ned appen fra en av QR-kodene på andre 
siden av arket, eller let opp “ZippyGO” fra 
mobilen din der du vanligvis finner nye apper. 
Hvis du ikke vil bruke app, kan du selvsagt gå 
inn på en nettleser og søke opp zippygo.no

Klikk på Arrangement sortert etter AVSTAND, 
da vil du få opp de nærmeste arrangementene 
ut fra hvor du befinner deg.

Velg “Høsttur ved Gardermoen”.

Når du nærmer deg en post 
fysisk, vil den “poppe” og 
på noen av postene vil du 
få opp en quiz-spørsmål. 
Når du lagrer svaret lagres 
posten som “ferdig poppet”.

Postene uten quiz poppes 
ferdig straks de er besøkt.

Hvis du registrerer deg, kan 
du synkronisere postene 
dine og evt fortsette fra en 
annen enhet senere.

Det er frivillig å registrere seg.

Vil du vite mer, eller 
har du spørsmål?
– Ta kontakt på 
support@zippygo.no
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