
MIG-Frågespelet du tar med dig
 
MIG är ett svensktillverkat spel som är lätt att ta med sig. Med ett enkelt  
och snabbt spelsätt passar det lika bra att spela i bilen och på flyget som hemma  
i soffan med vännerna. MIG innehåller aktuella, utmanande och roliga frågor.

Inget MIG-spel är det andra likt – olika frågor i alla spel.
info@playmig.com

MIG SVART
Vårt otroligt populära originalspel. Nu i ny 
förpackning och med helt nya frågor.  För 
alla mellan 15 och 100 år som vill umgås 
och ha roligt.   Fullpackat med 1540 aktu-
ella, allmänbildande och lagom svåra frå-
gor i kategorierna Nu & Då, Nöje & Kultur, 
När & Fjärran, Sport & Blandat och Natur 
& Teknik.

0-100 VIT ORIGINAL 
Spelsuccén som tog alla med häpnad 
och som slagit försäljningsrekord. Origi-
nalspelet 0-100 vit innehåller 1085 frågor 
där svaret alltid är ett tal mellan 0 och 
100.  Spelarna är övertygade om att 0-100 
är ett av de roligaste spel de någonsin spe-
lat.  Svaren kan vara i längd, bredd, höjd, 
temperatur, fart, storlek, ålder och anges i 
enheter som centime ter. Superroligt!

0-100 ORANGE
Succén fortsätter med det roliga sättet att 
spela kunskapsspel. Ett helt nytt 0-100 
med över 1000 nya frågor. Frågespelet där 
alla spelare får samma frågor och där alla 
har ett svar.  Svaret är alltid ett tal mel lan 
0 och 100. Om du inte vet svaret, gör en 
uppskattning - närmast vinner. Utveck-
lande, nytt och roligt sätt att spela genom 
att fundera, göra rimlighetsantagande och 
gissningar tillsammans med andra.

Mini-MIG
Kompletta frågespel i fickformat. Roligt, 
snabbt och allmänbildande. Mini MIG Grå 
med 380 frågor för vuxna. Mini MIG Lila 
med 380 frågor för juniorer mellan 6 och 14 
år och Mini MIG Högskoleprovet med 380 
frågor för alla som vill testa sina kunska-
per i högskoleprovets tre grunder matte, 
svenska och engelska. Enkelt att ta med 
överallt!

Mini 0-100
Spelsuccén 0-100 i pocketupplaga. 0-100 
Mini kan lätt stoppas i jackfickan, hand-
väskan, ryggsäcken eller picknick-korgen. 
Spela hemma eller ta med på resan. 0-100 
Mini har 175 unika frågor, som inte finns 
i något annat spel. Bästa presenten att 
skicka på posten. Väger bara 66 gram. Lägg 
i ett kuvert, sätt på två frimärken och voilá!  

MIG Familj Gul
Kunskap och glädje för vuxna och barn 6-14 
år. Barn och vuxna spelar, har roligt och lär 
sig saker tillsammans. Svarsalternativ till 
de yngsta barnen, så att alla enkelt kan vara 
med. Frågorna är aktuella och handlar om 
äventyr, friluftsliv, histo ria, resmål, sport,  
kultur, teknik, djur och natur. 780 frågor 
för vuxna och 780 frågor är för barn.  
Samma kategorier som MIG Blå.
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