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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
2019 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
2ο Βραβείο στο διαγωνισμό Ασφάλειας
οχημάτων Safety Award
2017 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1ο Βραβείο στο διαγωνισμό Ασφάλειας
οχημάτων Safety Award και 4η θέση στο
μαραθώνιο οικονομίας καυσίμου, στην
κατηγορία αυτοκινήτου πόλης με κυψέλη
υδρογόνου.
2016 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1ο Βραβείο στο διαγωνισμό Ασφάλειας
οχημάτων Safety Award 

2015 ΟΛΛΑΝΔΙΑ
4η θέση στο μαραθώνιο οικονομίας
καυσίμου, στην κατηγορία αυτοκινήτου
πόλης με κυψέλη υδρογόνου

2014 ΟΛΛΑΝΔΙΑ
4η θέση στο μαραθώνιο οικονομίας
καυσίμου, στην κατηγορία αυτοκινήτου
πόλης με κυψέλη υδρογόνου

2013 ΟΛΛΑΝΔΙΑ
1ο Βραβείο και Βραβείο κοινού στο 
διαγωνισμό Shell Student Energy
Challenge

2012 ΟΛΛΑΝΔΙΑ
4η θέση στην κατηγορία αυτοκινήτου
πόλης με κυψέλη υδρογόνου

2011  ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1ο Βραβείο στο διαγωνισμό Ασφάλειας
οχημάτων Safety Award

2010 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1ο Βραβείο στο διαγωνισμό Ασφάλειας
οχημάτων Safety Award

H ομάδα TUCer έχει
κατακτήσει τρεις
φορές την 4η
θέση στην κατηγορία
της και συνολικά 6
βραβεία στο
διαγωνισμό 

Διαγωνισμός 
Shell Eco Marathon
Europe(SEM)

                      Shell Eco
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Οι χορηγίες
προσφέρουν τους
απαραίτητους πόρους
για τη συνεχή εξέλιξη
της ομάδας,
την επίτευξη των
ερευνητικών,
εκπαιδευτικών αλλά και
αγωνιστικών στόχων
της. 
Το 2021 θα καλύψουν
τα έξοδα συμμετοχής
στο διαγωνισμό      
                                                 
          και το κόστος
ανάπτυξης του νέου
οχήματος της ομάδας
ER.2021.

50k€+ 10k€+ 5k€+ 3k€+ 1k€+ 500€+

ξεχωριστή
  αφίσα

800
cm 

Προσθήκη διακριτικών
στοιχείων του χορηγού
στο όνομα και το
λογότυπο

Κάλυψη ολόκληρου του
οχήματος, στα
χρώματα της εταιρίας

Επιλογή χρωματισμού
ένδυσης

Επιλογή χρωματισμού
στο αγωνιστικό όχημα

Προβολή του
λογότυπου στην
έναρξη των βίντεο

Συμμετοχή του
χορηγού στην
αγωνιστική αποστολή
SEM 2021

Ξενάγηση στις
εγκαταστάσεις της
ομάδας

Ευχαριστήρια
δημοσίευση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

Διαστάσεις λογότυπου
στις αφίσες

Διαστάσεις λογότυπου
στο μονοθέσιο

Ύψος Χορηγίας

Λογότυπο στην στολή
και στα οχήματα

Μ
έ

γ
α

ς

Π
λ

α
τ
ιν

έ
ν

ιο
ς

Χ
ρ

υ
σ

ο
ς

Α
σ

η
μ

έ
ν

ιο
ς

Χ
ά

λ
κ

ιν
ο

ς

Ε
ξ

έ
χ

ω
νΧαρακτηρισμόςΧΟΡΗΓΙΕΣ

100€+
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Προβολή του
λογότυπου του χορηγού
στην ιστοδελίδα και στις
αφίσες που συνοδεύουν
τις δημόσιες
εμφανίσεις της ομάδας
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