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Enigmas Tour
ha desenvolupat
una app que que
permet conèixer
una ciutat
mitjançant
jocs i enigmes

puguin participar famílies
amb nens, ja que el recorregut es pot deixar en pausa
per continuar el dia següent.
Les creadores del projecte
també estudien l'opció que
es pugui competir entre dos
equips que estiguin gaudint
del mateix joc. Per les creadores del projecte, un dels
somnis seria incloure Tòquio
dins de la llista de ciutats
per descobrir, ja que és on
s'hi faran els pròxims JJOO.
Del paper a la tecnologia
El projecte d'Enigmas Tour

Enigma Tours recollint el premi, dotat amb 6.000 euros |
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