
MIG - SPELET DU  
TAR MED DIG

Produkter



MIG-Frågespelet du tar med dig

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. Utvecklande, nytt 
och roligt sätt att spela genom att fundera, göra 
rimlighetsantagande och gissningar tillsammans 
med andra.

0-100 VIT ORIGINAL 
Spelsuccén som tog alla med häpnad och som 
slagit försäljningsrekord. Originalspelet 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 spelat.  
Svaren kan vara i längd, bredd, höjd, tempera-
tur, fart, storlek, ålder och anges i enheter som 
centime ter. Superroligt!

0-100 FAMILJ 
Spelet garanterar skratt och kunskap för hela famil-
jen. Svaret är alltid ett tal mellan 0 och 100. Yngre 
barn får hjälp av ett medföljande mått band och 
ett enkelt handikappsystem. Ingen behöver sitta 
utan att ha ett svar, kan man inte så är det bara att 
chansa. Tack vare det enkla upplägget passar spelet 
alla åldrar.

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.



MIG-Frågespelet du tar med dig

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

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.

MIG EKO
Ha kul och bli miljösmart på samma gång. Aktuella 
frågor om klimatet och miljön är blandade med 
allmänna kunskapsfrågor om djur, natur, frilufts-
liv, mat och hälsa. Spelet har tagits fram med 
WWF och Naturskyddsför eningen. För varje sålt 
spel skänker vi 16 kr till organisationerna.  Alla 
komponenterna är miljökontrollerade och gjorda 
av FSC-märkt trä. Frakten är klimatkompenserad. 
Tillverkat i Sverige.



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, handväskan, 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!  

TILL TOPPEN
Spelas med både huvud och kropp. En rolig kom-
bination av frågesport, charader och spännande 
uppdrag. Spelarna tar sig från foten av berget hela 
vägen upp till flaggan på bergets topp genom att 
svara på frågor och ta sig förbi hinder som dyker 
upp på stigen genom att utföra kluriga uppdrag. 
Alla mellan 5 och 14 år kan spela med vänner och 
familj.

Inget MIG-spel är det andra likt
– olika frågor i alla spel.

info@playmig.com


