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Με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους

ευχαριστήσουμε για την ξεχωριστή προσφορά σας στο περσινό project του 2017

2018. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική και επιτυχημένη 

χρονιά για την Prom Racing καθώς το μονοθέσιό μας κατέλαβε πολύ υψηλές θέσεις 

στη συνολική κατάταξη των διαγωνισμών και διακρίθηκε με βραβεία σε ορισμένα 

αγωνίσματα, ξεχωρίζοντας έτσι ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Γνωρίζοντας ότι 

ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται στους ανθρώπους που πίστεψαν σε 

 

SPONSORS EVENT 2018 

αρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, θα θέλαμε να σας 

ευχαριστήσουμε για την ξεχωριστή προσφορά σας στο περσινό project του 2017

2018. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική και επιτυχημένη 

χρονιά για την Prom Racing καθώς το μονοθέσιό μας κατέλαβε πολύ υψηλές θέσεις 

ική κατάταξη των διαγωνισμών και διακρίθηκε με βραβεία σε ορισμένα 

αγωνίσματα, ξεχωρίζοντας έτσι ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Γνωρίζοντας ότι 

ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται στους ανθρώπους που πίστεψαν σε 

 

 

, θα θέλαμε να σας 

ευχαριστήσουμε για την ξεχωριστή προσφορά σας στο περσινό project του 2017-

2018. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική και επιτυχημένη 

χρονιά για την Prom Racing καθώς το μονοθέσιό μας κατέλαβε πολύ υψηλές θέσεις 

ική κατάταξη των διαγωνισμών και διακρίθηκε με βραβεία σε ορισμένα 

αγωνίσματα, ξεχωρίζοντας έτσι ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Γνωρίζοντας ότι 

ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται στους ανθρώπους που πίστεψαν σε 



 

βοήθεια και συμβουλές  θα θέλαμε από πλευράς μας να σας ευχαριστήσουμε και 

έμπρακτα που μας βοηθήσατε να ολοκληρώσουμε αυτό το απαιτητικό σχέδιο και 

μάλιστα με επιτυχία. Γι’αυτό, αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα event προς τιμήν 

σας, φέρνοντας σας στο χώρο μας, στο εργαστήριό μας, εκεί όπου γεννήθηκε και 

αναπτύχθηκε το φετινό μας project. 

Σας καλούμε λοιπόν, την Κυριακή 25/11/2018 και ώρα 17:00 στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, στο κτίριο Μ των Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 

Ζωγράφου, για να γιορτάσουμε την επιτυχία μας και να σας ευχαριστήσουμε από 

κοντά για την προσφορά σας. 

 Για χωροταξικούς λόγους, θα μας διευκόλυνε αν σκοπεύετε να παρευρεθείτε 

στο event να απαντήσετε στο παρόν email  ενημερώνοντας μας για την 

παρουσία σας και γράφοντας μας τον αριθμό των ατόμων που θα 

προσέλθουν. 

     Παρακάτω σας επισυνάπτω ένα χάρτη που θα σας οδηγήσει από την είσοδο 

του ΕΜΠ (επί της Κατεχάκη) στο κτίριο μας. 

https://gallery.mailchimp.com/8881003723f788069f7b94917/images/ef85c6cd-cda8-

47a2-98c1-09c4dfaad916.jpg 

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ μη διστάσετε να καλέσετε στον αριθμό που 

δίνεται παρακάτω ή να επικοινωνήσετε στο παρόν email. 

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε, 

Με εκτίμηση, 

Χρήστου Μαρία 
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