PERSBERICHT

Zet je kennis op het spel in de nieuwe triviagame BEZZERWIZZER!
Troef je tegenstanders af met kennis, plagen én tactiek in het #1 trivia spel van Scandinavië en Duitsland
Kennis is macht in de nieuwe triviagame BEZZERWIZZER. Net op het moment dat jouw betweterige
tegenstanders op het punt staan om het spel te winnen, kun jij ze een vraag toespelen die ze niet kunnen
beantwoorden. Dit is jouw kans om te laten zien dat jij de echte BEZZERWIZZER bent die het juiste antwoord
wel weet. Wacht niet, zoals bij veel andere triviagames, tot je aan de beurt bent, maar maak het je
tegenstanders moeilijker door het beantwoorden van hun vragen waardoor jij punten kunt scoren. Of steel
de favoriete categorieën van je tegenstanders en dwing ze zo om meer uitdagende vragen te beantwoorden.
Maar pas op: vergeet niet dat zij hetzelfde kunnen doen.
Speel het spel en vind uit wie de slimste BEZZERWIZZER is!
BEZZERWIZZER is het #1 trivia spel in Scandinavië en Duitsland en is sinds de introductie in 2006 maar liefst 4
keer uitgeroepen tot ‘Spel van het jaar’. Bovendien is het spel in Scandinavië inmiddels uitgegroeid tot het
populairste bordspel van dit moment.
Met 4.000 vragen, verdeeld over 20 categorieën, heeft BEZZERWIZZER 50-100% meer inhoud dan andere
trivia spellen en is de spelbeleving groter dan anders. Tel daar het unieke Scandinavische design, een actuele
Vlaamse versie mede ontwikkeld door Vlaamse quiz schrijvers én de hoogwaardige kwaliteit bij op en het
mag duidelijk zijn dat BEZZERWIZZER uniek is zijn soort!

PRODUCT INFORMATIE
- 4000 vragen in 20 categorieën
- Aantal spelers: 2-4 of in teams tot 8 spelers
- Leeftijdsindicatie: 15+
- Speelduur: ca. 45 min
- Adviesprijs: €59,99

www.bezzerwizzer.nl

Voor meer informatie, het ontvangen van beeldmateriaal
of het opzetten van prijsvragen:
Bergsala Enigma Benelux B.V.
Anne Pronk
anne@bergsalaenigma.nl
Telefoon: +31 (0) 492 509 895

Over Bergsala Enigma Benelux B.V.
Bergsala Enigma brengt als spellendistributeur en uitgever
exclusieve merken en bord- en kaartspellen uit op de
Nederlandstalige markt. En is met name gespecialiseerd in
ruilkaartspellen (Trading Card Games) en verzamelartikelen.
Bekende merken uit het assortiment zijn o.a.: Panini,
Pokémon, Yu-Gi-Oh! en Magic: The Gathering.

