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Η Prom Racing είναι η ελληνική ομάδα Formula Student του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μελετά, 

σχεδιάζει και κατασκευάζει αγωνιστικά μονοθέσια τύπου Formula. 

 

Ιδρύθηκε το 2008, από 5 φοιτητές, ενώ σήμερα αποτελείται από 70 περίπου μέλη. Η ομάδα έχει 

κατασκευάσει συνολικά 6 μονοθέσια, 4 από τα οποία είναι εσωτερικής καύσης και 2 ηλεκτροκίνητα. 

 

H ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται και να καινοτομεί, καθώς έχει ξεκινήσει την κατασκευή του πρώτου 

της αυτόνομου μονοθέσιου, με το οποίο στοχεύει υψηλές διακρίσεις την νέα αγωνιστική σεζόν 2022-

2023. 

 

Με το πέρασμα των χρόνων η Prom Racing έχει λάβει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς Formula 



Student, λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις και γράφοντας την δική της ιστορία. Αυτή ακριβώς την 

ιστορία θέλουμε να γιορτάσουμε με την διεξαγωγή ενός event για τα 15 χρόνια από την ίδρυση της 

ομάδας. 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου στις 19:00 στο Κτήριο Ξ - Εργαστήριο Τεχνολογίας 

των Κατεργασιών ΕΜΠ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα χαρούμε πολύ με την παρουσία 

σας, καθώς θα μας δοθεί η ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να σας παρουσιάσουμε την ομάδας μας. 

Παράλληλα η εκδήλωση κρύβει εκπλήξεις τις οποίες δεν θα θέλαμε να χάσετε… 

  

O σύνδεσμος της εκδήλωσης στο facebook, μέσα από τον οποίο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

για αυτήν, καθώς και την ακριβή τοποθεσία της στο Google Maps είναι: 

 

https://www.facebook.com/events/1258418345109524/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%7D 

 

 

 

https://promracingteam.us18.list-manage.com/track/click?u=8881003723f788069f7b94917&id=5aa541cde8&e=f84eeea5d5

	Ανακοίνωση Prom Racing
	Πρόσκληση Εκδήλωσης: 15 Χρόνια Prom Racing
	Η Prom Racing είναι η ελληνική ομάδα Formula Student του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει αγωνιστικά μονοθέσια τύπου Formula.
	Ιδρύθηκε το 2008, από 5 φοιτητές, ενώ σήμερα αποτελείται από 70 περίπου μέλη. Η ομάδα έχει κατασκευάσει συνολικά 6 μονοθέσια, 4 από τα οποία είναι εσωτερικής καύσης και 2 ηλεκτροκίνητα.
	H ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται και να καινοτομεί, καθώς έχει ξεκινήσει την κατασκευή του πρώτου της αυτόνομου μονοθέσιου, με το οποίο στοχεύει υψηλές διακρίσεις την νέα αγωνιστική σεζόν 2022-2023.
	Με το πέρασμα των χρόνων η Prom Racing έχει λάβει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς Formula Student, λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις και γράφοντας την δική της ιστορία. Αυτή ακριβώς την ιστορία θέλουμε να γιορτάσουμε με την διεξαγωγή ενός event για τα ...
	Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου στις 19:00 στο Κτήριο Ξ - Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΕΜΠ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα χαρούμε πολύ με την παρουσία σας, καθώς θα μας δοθεί η ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να σας παρ...
	O σύνδεσμος της εκδήλωσης στο facebook, μέσα από τον οποίο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν, καθώς και την ακριβή τοποθεσία της στο Google Maps είναι:
	https://www.facebook.com/events/1258418345109524/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%7D

