Προσφορά Συνεργασίας
Υπέρ της προώθησης του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός Cansat in Greece είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός διαστημικής. Αποτελεί
προκριματική φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού CanSats in Europe ο οποίος διοργανώνεται από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου
και ο στόχος του είναι η εξοικείωσή τους με τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται
σε έναν δορυφόρο. Το κάθε σχολείο σχηματίζει μια ομάδα 4-6 μαθητών και καλείται να
κατασκευάσει έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού με σκοπό να
εκτελέσει κάποια αποστολή. Ο δορυφόρος αυτός εκτοξεύεται με τη βοήθεια ειδικού πυραύλου σε
υψόμετρο ενός χιλιομέτρου και κατά την προσγείωσή του εκτελεί την αποστολή που έχει επιλέξει η
κάθε μαθητική ομάδα.
Διοργανωτής του εθνικού διαγωνισμού CanSat in Greece είναι το IEEE NTUA Student Branch μαζί
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕSA). Το IEEE (Institute of Electrical & Electronics
Engineers) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών. Μέλη του είναι πολλοί μηχανικοί που απασχολούνται τόσο στον επιχειρηματικό όσο
και στον ακαδημαϊκό τομέα. Έχει κύριο στόχο την προώθηση της τεχνολογίας, ώστε να βοηθήσει
στο μέγιστο βαθμό τις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες. Το IEEE NTUA SB είναι το φοιτητικό
παράρτημα του ΙΕΕΕ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέλη του είναι κυρίως φοιτητές της
σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, οι οποίοι, αντλώντας
έμπνευση από τη φράση “Advancing technology for humanity”, έχουν διοργανώσει:
από διακεκριμένους επιστήμονες και μηχανικούς με σκοπό την ενημέρωση των
• Ομιλίες
φοιτητών για τεχνολογικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά θέματα.
με στόχο τη μεγαλύτερη ένταξη των φοιτητών στον επιστημονικό και στον
• Ημερίδες
επιχειρηματικό κόσμο.
που βοηθούν τους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις
• Workshops
που λαμβάνουν στο πλαίσιο των μαθημάτων της σχολής.
μέσω των οποίων ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η καινοτομία των
• Διαγωνισμούς
συμμετεχόντων.
Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού CanSat in Greece βοηθούν μια σειρά από υποστηρικτές
όπως:
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
η Ακαδημία Αθηνών
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ
το Corallia
Ο συνεργατικός σχηματισμός σχετικών με το διάστημα φορέων Corallia si-Cluster.
το IEEE Greece Section και το IEEE Greece Section Computer Society

•
•
•
•
•
•
•

Για την καλύτερη προώθηση του διαγωνισμού απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε την υποστήριξή
σας ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση του μαθητικού
αλλά και διδακτικού κοινού. Σκοπός μας είναι από τις αρχές του Οκτωβρίου, όταν και θα
ενημερωθούν επισήμως τα σχολεία μέσω της εγκυκλίου για τον διαγωνισμό, και μέχρι το τέλος του

διαγωνισμού στα μέσα Απριλίου να μας βοηθήσετε με την προβολή και προώθηση του
διαγωνισμού με τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας τα οποία διαθέτετε.
Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με το μέσο, από εσάς ζητάμε:

Ιστοσελίδα
δημοσίευση ενός άρθρου για τον διαγωνισμό στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και 10
• Τη
Νοεμβρίου.
δημοσίευση ενός άρθρου λίγες μέρες πριν τον τελικό και πιθανή αναφορά στην αρχική
• Τη
σελίδα την προηγούμενη ημέρα από τον τελικό του Απριλίου ή και κατά τη διάρκεια αυτού.
τη δημοσίευση ενός άρθρου μετά το τέλος του τελικού, προς ενημέρωση του
• Προαιρετικά
κοινού για το αποτέλεσμα και την ανάδειξη του νικητή.
στο Newsletter σας, εάν διαθέτετε.
• Αναφορά
• Αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε.

Τηλεόραση
αναφορά του διαγωνισμού μας στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας ή/και σε
• Την
ενημερωτικές εκπομπές και προβολή του διαφημιστικού μας σποτ τόσο το διάστημα μεταξύ

•
•

Οκτωβρίου - Νοεμβρίου όσο και λίγες μέρες πριν τον τελικό.
Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα συνέντευξης τόσο με κάποιο μέλος της οργανωτικής
επιτροπής πριν τον τελικό όσο και κάποιας ομάδας κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας αυτού.
Αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε.

Ραδιόφωνο
αναφορά του διαγωνισμού μας στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας ή σε λοιπές
• Την
εκπομπές τόσο το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου - Νοεμβρίου όσο και λίγες μέρες πριν τον

•
•

τελικό στις αρχές Απριλίου.
Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα συνέντευξης τόσο με κάποιο μέλος της οργανωτικής
επιτροπής πριν τον τελικό όσο και κάποιας ομάδας κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας αυτού.
Αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε.

Και αντίστοιχα σας, από τη πλευράς μας, σας προσφέρουμε:
προώθηση και εμφάνιση του logo σας στην ξεχωριστή καρτέλα με τους χορηγούς
• Την
επικοινωνίας που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.
προώθηση και εμφάνιση του logo σας στο wall με τα λογότυπα των χορηγών επικοινωνίας
• Την
την ημέρα του εθνικού τελικού.
προώθηση και εμφάνιση του logo σας στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο
• Την
Facebook.
Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο πάνω στη προσφορά συνεργασίας, μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας.
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