
 

Είμαστε η ομάδα Prom Racing 

μονοθέσιο που κατασκευάζει λαμβάνει μέρος στους διεθνείς διαγωνισμούς 

 

Το 2019, αποτέλεσε μια γεμάτη χρονιά για την ομάδα, καθώς εξασφάλισε τη 

τρεις από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς Formula Student, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην 

Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση, η 

ομάδα μελέτησε, σχεδίασε και κατασκεύασε το νέο της μονο

γνώση αλλά και καινοτόμες ιδέες, για να καταφέρει να αντιπροσωπεύσει με επιτυχία, όχι μόνο το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και την Ελλάδα.

 

Η εκκίνηση όλων αυτών θα σημανθεί, φυσικά, με την παρουσίαση του αγωνιστικού μονο

της ομάδας. Περιμένουμε όλους εσάς, που με τη βοήθεια και τη στήριξή σας, συμβάλατε στην 

υλοποίηση αυτού του project, να παρακολουθήσετε μαζί μας την αποκάλυψη του μονοθέσιου της 

ομάδας για το 2019. Η εκδήλωση "

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019 και ώρα 19:30, στο κτίριο "Νέοι Φούρνοι" εντός της Τεχνόπολης 

Δήμου Αθηναίων. 

 

Ελπίζουμε ότι θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Σας περιμένουμε, 

Τα μέλη της Prom Racing Team 

 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που με το αγωνιστικό 

μονοθέσιο που κατασκευάζει λαμβάνει μέρος στους διεθνείς διαγωνισμούς Formula

Το 2019, αποτέλεσε μια γεμάτη χρονιά για την ομάδα, καθώς εξασφάλισε τη 

τρεις από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς Formula Student, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην 

Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση, η 

ομάδα μελέτησε, σχεδίασε και κατασκεύασε το νέο της μονοθέσιο, συνδυάζοντας εμπειρική 

γνώση αλλά και καινοτόμες ιδέες, για να καταφέρει να αντιπροσωπεύσει με επιτυχία, όχι μόνο το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και την Ελλάδα. 

Η εκκίνηση όλων αυτών θα σημανθεί, φυσικά, με την παρουσίαση του αγωνιστικού μονο

της ομάδας. Περιμένουμε όλους εσάς, που με τη βοήθεια και τη στήριξή σας, συμβάλατε στην 

υλοποίηση αυτού του project, να παρακολουθήσετε μαζί μας την αποκάλυψη του μονοθέσιου της 

ομάδας για το 2019. Η εκδήλωση "Prom Racing Roll Out Event 2019" θα πρ

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019 και ώρα 19:30, στο κτίριο "Νέοι Φούρνοι" εντός της Τεχνόπολης 

Ελπίζουμε ότι θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας. 

 

 

 

που με το αγωνιστικό 

Formula Student. 

Το 2019, αποτέλεσε μια γεμάτη χρονιά για την ομάδα, καθώς εξασφάλισε τη συμμετοχή της σε 

τρεις από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς Formula Student, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην 

Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση, η 

θέσιο, συνδυάζοντας εμπειρική 

γνώση αλλά και καινοτόμες ιδέες, για να καταφέρει να αντιπροσωπεύσει με επιτυχία, όχι μόνο το 

Η εκκίνηση όλων αυτών θα σημανθεί, φυσικά, με την παρουσίαση του αγωνιστικού μονοθέσιου 

της ομάδας. Περιμένουμε όλους εσάς, που με τη βοήθεια και τη στήριξή σας, συμβάλατε στην 

υλοποίηση αυτού του project, να παρακολουθήσετε μαζί μας την αποκάλυψη του μονοθέσιου της 

" θα πραγματοποιηθεί την 

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019 και ώρα 19:30, στο κτίριο "Νέοι Φούρνοι" εντός της Τεχνόπολης 


