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Postkodlotteriet släpper app för Drömpyramiden – låter tittare 
tävla hemma i tv-sofforna	

Postkodlotteriets och TV4:s succéprogram Drömpyramiden är tillbaka för ytterligare 
en säsong med storslagen underhållning. I varje avsnitt får deltagarpar svara på frågor 
och för varje rätt svar tar de sig en nivå högre upp i en pyramid som är fylld med 
personliga vinster till ett värde av en miljon kronor. I årets säsong har även tittare 
hemma i tv-sofforna möjlighet att tävla i Drömpyramiden genom en ny app.  

Drömpyramiden är en pyramid fylld med personliga vinster som har valts ut av de tävlandes 
nära och kära. Spelplanen består av containrar som bildar en pyramid i fem nivåer och 
deltagarna har fyra frågeomgångar på sig att nå det finaste priset i guldcontainern på toppen. 	
Utöver de fem par som tävlar under höstens tio avsnitt, ges nu även tv-tittarna själva 
möjlighet att tävla genom Drömpyramidappen under reklampauserna. I appen gäller det att 
svara rätt på så många frågor som möjligt, på 90 sekunder och på så vis klättra uppåt i 
pyramiden. Den som svarat rätt på flest frågor i rad vinner.	

– Drömpyramiden är ett engagerande program som bjuder på både skratt och tårar. Då 
vinsterna har valts ut av de tävlandes nära och kära är det fantastiskt att se deltagarnas 
vinnarglädje som de delar med vänner och familj i publiken. Extra kul i den här säsongen är 
att tv-tittarna kan tävla om pengar i den nya appen, säger Rickard Sjöberg, programledare 
för Drömpyramiden. 

Tävlingen i Drömpyramidens app består av fem nivåer med ett antal frågor per nivå och totalt 
15 frågor upp till toppen. För att tävla i appen måste man vara 18 år. I varje avsnitt går det att 
vinna upp till 60 000 kronor i appen, som går att ladda ned för iOS här och för Android här. 

Drömpyramiden sänds fredag och lördag, totalt tio avsnitt, med start fredagen den 27 
oktober klockan 19.30 i TV4.  

Drömpyramidappen är framtagen av Quizye Studios. 

För mer information kontakta: 
Eva Voors, pressansvarig Svenska Postkodlotteriet  
Tel: 076-101 69 56 | E-post: eva.voors@postkodlotteriet.se  
 
Om Postkodlotteriet 
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under 
varumärket finns även bingo och skraplotter online och en rad populära tv-program, bland annat 
Postkodmiljonären som sänds i TV4. Överskottet från Postkodlotteriet går till 53 ideella organisationer. 
Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 8,3 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler 
än 900 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB 
som också äger konceptet.  


