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ΤΙ ΕIΝΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ F1 IN SCHOOLS;

Ο διαγωνισμός F1 αποτελεί τον μεγαλύτερο τεχνολογικό μαθητικό διαγωνισμό στον 
κόσμο, καθώς λαμβάνει χώρα σε πάνω από 30 χώρες  και κάθε χρόνο συμμετέχουν πάνω 
από 20.000 σχολεία και 400.000 μαθητές, ενώ σύμφωνα με έρευνες, περίπου 20.000.000 
μαθητές και όχι μόνο, ξέρουν για τον διαγωνισμό. 

Τι είναι όμως ο διαγωνισμός; Φανταστείτε μία πραγματική ομάδα formula1 σε 
μικρογραφία, όπου αντί για ένα τρίμετρο τεχνολογικό μεγαθήριο, έχουμε ένα τεχνολογικό 
μεγαθήριο 20 εκατοστών. 

Υπάρχουν τρεις φάσεις στον διαγωνισμό: οι προκριματικοί, οι τελικοί και οι 
παγκόσμιοι αγώνες. Οι μαθητές χρησιμοποιούν λογισμικό CAD/CAM  και συνεργάζονται 
μεταξύ τους προκειμένου να σχεδιάσουν, αναλύσουν, κατασκευάσουν, ελέγξουν και στη 
συνέχεια συναγωνιστούν με μικρά μοντέλα F1 αυτοκινήτων από πολυουρεθάνη και 
ωθούμενα από φυσίγγια πεπιεσμένου αέρα. 

Κάθε χρόνο οι τελικοί κι οι προκριματικοί αγώνες διεξάγονται στο The Mall Athens και 
η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό ενώ οι παγκόσμιοι διεξάγονται κάθε χρόνο σε 
διαφορετική χώρα. Οι εθνικοί τελικοί και οι παγκόσμιοι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά από 
τα ΜΜΕ.



Σχετικά με την ομάδα μας 

• Το όνομα της ομάδας μας είναι X-aile Racing και η αγωνιστική περίοδος 2018-
2019 αποτελεί την 6η χρονιά συμμετοχής μας στον διαγωνισμό. Σχεδόν όλες τις 
χρονιές που έχουμε λάβει μέρος στον διαγωνισμό έχουμε φτάσει  στους 
εθνικούς τελικούς ενώ την περίοδο 2015-2016 σημειώσαμε έναν εξαιρετικό 
χρόνο 1,044 δευτερόλεπτα! Τα μέλη μας έχουν εμπειρία στον διαγωνισμό και 
φέτος σκοπεύουμε να σημειώσουμε υψηλή θέση στους παγκόσμιους. 

• Η Ελλάδα αποτελεί αυτό που θα λέγαμε «φαβορί» αφού Ελληνική ομάδα 
κατέκτησε την 1η  θέση παγκοσμίως το 2016 ενώ και τις υπόλοιπες χρονιές η 
Ελλάδα βρισκόταν σε υψηλές θέσεις όπως για παράδειγμα στους τελικούς 
2016-2017 που διεξήχθησαν στην Μαλαισία και κατακτήσαμε την 7η και 9η θέση 
παγκοσμίως!



Πως μπορείτε εσείς να επωφεληθείτε από μια χορηγία; 

• Συνεχής προβολή της Εταιρείας σας σε όλες τις δραστηριότητες και αγώνες του F1 in Schools Ελλάδος, που 
γίνονται σε επίπεδο Τοπικό, Εθνικό και Διεθνές. Οι δραστηριότητες και οι αγώνες διαρκούν περίπου όλη την 
σχολική χρονιά και προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό.  Επίσης, τραβούν την προσοχή όλων των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, λόγω του ότι το F1 in Schools είναι άμεσα συνδεδεμένο με ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ 
σ’ όλο τον κόσμο, την Formula 1. 

• Ο Διαγωνισμός προβάλλεται συνεχώς στα μέσα ενημέρωσης και ευτυχώς το ενδιαφέρον του κοινού θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ μεγάλο.

• Επιπλέον οι χορηγοί θα προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα της ομάδας μας και θα προωθούνται από την 
ιδιωτική σχολή στην οποία φοιτούμε τόσο σε γονείς όσο και σε συνεργάτες του σχολείου. 

• Επιπλέον θα υπάρξει προβολή του έργου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας σας, συμβάλλοντας στην 
αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης στα σχολεία, στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για 
μάθηση, στην ενθάρρυνση των μαθητών να ασχοληθούν με την Μηχανική και τις Νέες Τεχνολογίες, στην 
επιβράβευση της Αριστείας και Καινοτομίας, στην ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. 

• Ο Διαγωνισμός έχει προβληθεί σε Ελληνικά Μ.Μ.Ε. μεταξύ των οποίων είναι 

κ.α.



Πακέτα χορηγιών

Sponsor Benefits Bronze
(100-500 euros)

Silver
(500-1000 euros)

Gold
(1000-1500 euros)

Diamond
(1500+ euros)

Logo στις εμφανίσεις της 
ομάδας

  

Προβολή στα social media    

Προβολή στο περίπτερο της 
ομάδας 

 

Προβολή σε έντυπο υλικό 
της ομάδας

 

Προβολή στα portfolio της 
ομάδας

   

Προβολή στην ιστοσελίδα 
της ομάδας και του σχολείου

   

Decal στο αμαξάκι 

Αναφορά στην επετηρίδα 
του σχολείου
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