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OUR PASSION  
ACCELERATES PERFECTION 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 

Η ομάδα AlimoDynamics δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 
από 18 μαθητές  του δευτέρου λυκείου του Αλίμου. 
Το κίνητρο της ομάδας μας από την αρχή της ήταν  να 
πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο μας και να γίνει  
πραγματικότητα με έναν διασκεδαστικό  
και παραγωγικό τρόπο. 
Μια συμμετοχή σε παγκόσμιο, όπως και η Infinity Racing , η ομάδα 
που μας έκανε υπερήφανους.  
Φέτος το 2019 στην δεύτερη συμμετοχή μας έχουμε σκοπό να 
βελτιώσουμε τα λάθη μας και να προσπαθήσουμε πιο σκληρά να 
προκριθούμε.  

2017-2018 2018-2019 

Παράγοντες που εξετάστηκαν, 
Περιορισμοί, ιδέες & ανάπτυξη, 
Τελικός Σχέδιο 
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Σκοπός Ο σκοπός μας είναι να επιτύχουμε  προκριθούμε στους Εθνικούς  
Τελικούς , να είμαστε μία ομάδα που δουλεύει σκληρά, να 
καταλαβαίνουμε τους περιορισμούς στον χρόνο μας , στα 
χρήματα και να εφαρμόζουμε μία σωστά οργανωμένη διαχείριση 
του έργου καθώς και ένα οικονομικό πλάνο. 
Γιατί όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε 

Πόροι 

4. Εφαρμογές  
επικοινωνίας 

Στο Μessenger και στο Viber φτιάξαμε ομαδικές συνομιλίες 
και συνομιλίες για κάθε 
χώρους εργασίας μέσω των οποίων συζητήθηκαν ιδέες και 
συνεδριάσεις συντονισμού.  
Μέσω E-Mail καταφέραμε την επικοινωνία με τους 
χορηγούς μας καθώς και ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των 
μελών. 
Χρησιμοποιήσαμε Skype για Τηλεδιάσκεψη με τους 
συνεργάτες μας καθώς και κλήσεις μεταξύ μας, έτσι 
καταφέραμε να αξιοποιήσουμε σωστά τον χρόνο μας. 
Το WeTransfer ήταν επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο για την 
μεταφορά μεγάλων αρχείων. Μία ακόμα ομαδική μέσο 
Viber βοήθησε την επικοινωνία μας με τους συνεργάτες μας 
. Η εφαρμογές Discord και Messenger χρησιμοποιήθηκαν 
κυρίως για συντονισμό και διευκόλυνση της επικοινωνίας 
μας κατά διάρκεια του έργου, 
Το Dropbox   χρησιμοποιήθηκε ώστε να έχουν όλοι 
πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή σε αρχεία της 
ομάδας καθώς και στην αρχειοθέτηση των αρχείων και των 
φωτογραφιών για την εύκολη τους χρήση. 

5. Εφαρμογές σχεδιασμού και 
επεξεργασίας 

 

Το SolidWorks επέτρεψε στους μηχανικούς σχεδιασμού να 
δημιουργήσουν το επιθυμητό αμάξι και μας βοήθησε στην 
αεροδυναμική ανάλυση.  
Το Microsoft Word μας βοήθησε στη σύνταξη πολλών 
κειμένων που χρειαζόμασταν. 
Το Microsoft PowerPoint ήταν το πρόγραμμα που 
χρησιμοποιήσαμε περισσότερο για τις παρουσιάσεις και τα 
portfolio.  
Το Microsoft Excel χρησιμοποιήθηκε κυρίως για του χάρτες 
των προϋπολογισμών και του Gantt. 
Οι σχεδιαστές μας χρησιμοποίησαν κυρίως το Photoshop 
and  LibreOffice Impress για των σχεδιασμό των portfolio 
και άλλων δραστηριοτήτων. 
Χρησιμοποιήσαμε 360 fusion ώστε να βρούμε πιο 
πρόγραμμα ήταν πιο βοηθητικό για τον μηχανικό 
σχεδιασμού. 
Το Autodesk CFD χρησιμοποιήθηκε για την αεροδυναμική 
ανάλυση του αμαξιδίου. 

Χρόνος, πρόγραμμα εργασιών 
  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ page 3 1.  Αίθουσα βιβλιοθήκης σχολείου μας χώρος εργασίας και   

     συναντήσεων 

3. Υλικό από τον προηγούμενο διαγωνισμό 

Κίνδυνοί Έργου,  Αλλαγές Σχεδίου, 
οικονομικά 
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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Αξιολογήσεις φάσεων υλοποίησης 

2. Αγορά υπολογιστή από τον Δήμο μας 
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Δημιουργήσαμε έναν χάρτη  Gantt για τη καλύτερη διαχείριση του έργου μας. Στον οριζόντιο άξονα  
σε εβδομάδες και στον κάθετο άξονα τις δουλειά που θα πρέπει να γίνουν στον συγκεκριμένο χρόνο καθώς και τον υπεύθυνο να την κάνει. 

 

Χρόνος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Nov18 Dec18 1/1-20/1 20/1-27/1 28/1-3/2 4/2-10/2 11/2-17/2 18/2-24/2 25/2-3/3 4/3-10/3 11/3-17/3 18/3-24/3 25/3-31/3 1/4-7/4 8/4-14/4 15/4-21/4 22/4-28/4 29/4-5/5 6/5-12/5 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CAR                                         

Ενέργειες                                         

Σχεδιασμός                                       ΓΙΑΝΝΗΣ 

CFD                                       ΓΙΑΝΝΗΣ 

Κοπή 1                                       ΝΙΚΟΣ 

Εξαρτήματα                                       ΝΙΚΟΣ 

Συναρμολόγηση-βαφή                                       ΝΙΚΟΣ 

Testing 1                                       ΟΛΟΙ 

Διορθώσεις                                         

Renderings                                         

PORTFOLIO ENTERPRISE                                         

Ενέργειες                                         

Photos                                       ΟΛΟΙ 

Κείμενα                                       ΙΩΑΝΝΑ 

Final layout                                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πρόκρισης                                       

Τελικών              αρχικό        διορθωμένο                   

PORTFOLIO ENGINEERING                                         

Ενέργειες                                         

Photos                                       ΓΙΑΝ-ΝΙΚΟΣ 

Κείμενα                                       ΓΙΑΝΝΗΣ 

Final layout                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πρόκρισης                                         

Τελικών              αρχικό        διορθωμένο                   

MARKETING                                         

Ενέργειες                                         

Εναρξη/Ρόλοι μελών                                       ΟΛΟΙ 

Logo /Team identity                                       ΟΛΟΙ 

Στολές                                       ΓΙΑΝΝΗΣ 

Events                                       ΟΛΟΙ 

5φύλλο portfolio marketing                                       ΒΑΣΙΛΗΣ 

Project elements                                       ΒΑΣΙΛΗΣ 

Site                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Social media                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

f1 dragraising Game                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Έκθεση προόδου                                       ΟΛΟΙ 

PIT DISPLAY                                         

Ενέργειες                                         

Ιδέες/Σχεδιασμός                                       ΟΛΟΙ-ΝΙΚΟΣ 

Απόφαση - υλικά                                       ΟΛΟΙ-ΝΙΚΟΣ 

Προμηθευτής - κατασκευή                                       ΝΙΚΟΣ 

SPONSORSHIP                                         

Ενέργειες                                         

Έντυπο                                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Επαφές-παρουσιάσεις                                       ΟΛΟΙ 

ROI χορηγών                                       ΟΛΟΙ 

VERBAL PRESENTATION                                         

Ενέργειες                                         

Κείμενα                                       ΙΩΑΝΝΑ 

Power point/videos                                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Δοκιμές                                       ΟΛΟΙ 

Προκριματικοί                                         

Τελικοί                                         

Ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου καθυστέρησε 

δύο εβδομάδες. Αυτό πήγε πίσω το κόψιμο. Το 
συνεργείο είχε πρόβλημα  στο CNC και 
καθυστέρησε άλλες δύο εβδομάδες με 
αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να κάνουμε 
δοκιμές στην πίστα. 

 

Λόγω που πήγε πίσω το αυτοκίνητο και θέλαμε 
φωτογραφίες  πήγε πίσω και το πορτοφόλιο. 

Μετά την πρόκριση μας  στους 
τελικούς θα ξαναδούμε το διάγραμμα 
και τους χρόνους  μας ανάλογα με τις 
βελτιώσεις και διορθώσεις που θα 
χρειαστούν.  
Ο σχεδιασμός του περιπτέρου και η 
προφορική παρουσίαση θα γίνουν 
μετά τα νέα πορτοφόλιο. 

Γενικά η διαχείριση του έργου θα 
μπορούσε να είχε επιτευχθεί καλύτερα. Τα  
προβλήματα που εμπόδισαν την πιο καλή 
απόδοση στη διαχείριση του έργου ήταν οι 
μερικές φορές λάθος επικοινωνία μεταξύ 
των μελών καθώς και παράγοντες όπως ο 
καιρός και απρόσμενα διαγωνίσματα.  
Δεν είχαμε υπολογίσει και την εβδομάδα 
της εκδρομής 
 

Διορθώσεις και βελτιώσεις μετά από το σεμινάριο 

Το κόκκινο 
σημαίνει εκτός 
προγράμματος 
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Οικονομική Διαχείριση 

Ρίσκα του έργου Λύσεις 

 

-Αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου λόγω χρόνου 

-Χάσιμο δεδομένων 
 
 
-Μη επίτευξη των διοριών  
-Σπάσιμο αμαξιδίου κατά τη διάρκεια των αγώνων 
-Έλλειψη χρηματικών πόρων 
-Αρρώστιες μελών στην προφορική παρουσίαση  
-Λανθασμένη – άκυρη εκκίνηση 
 
-Έλλειψη προβολής και να μας μάθουν 
-Έλλειψη καινοτομίας 
 
-Χάσιμο πόντων λόγο παραβιάσεων στους 
κανονισμούς 
-Ελαττώματα του μοντέλου  
-Καθυστερήσεις στην παράδοση υλικού  
-Πρόβλημα μηχανουργείου όπως πέρυσι 

- Τήρηση του Χρονικού προγραμματισμού 
-Δημιουργία αντιγράφων σε usb συνέχεια 
    sticks και πάντα σε google drive και Dropbox 
 
-Με το να ήμαστε πάντα μέσα στις διορίες 
-Σωστή έρευνα και ανάπτυξη 
-Χορηγοί και Εκδηλώσεις 
-Να μάθαμε όλοι  μας τα λόγια 
-Προσομοίωση σε συνθήκες αγώνα και εύρεση του 
  κατάλληλου μέλους για την εκκίνηση, δοκιμές Mall 
-Ανανεώνοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και  
  την ιστοσελίδα μας 
-Εκπαίδευση, Μελέτη, καταιγισμό ιδεών,  
-Άψογη γνώση των περιορισμών,  
   
Πολλαπλές επιθεωρήσεις 
-Ανταλλακτικά και αγορά πρόσθετων υλικών 
-Να μάθουμε 2 άλλα μηχανουργεία που κόβουν καλά 

Αλλαγές πλάνων λόγω 

προβλημάτων  

• Χορηγοί 
         Η εύρεση τους δεν ήταν εύκολη. Ξεκινήσαμε πάλι από τον Δήμο μας 
• Ανακατασκευή Ομάδας  
         Άτομα από την περσινή ομάδα καθώς και άλλα που έδειξαν  ενδιαφέρον στην αρχή της   
         περιόδου, αποχώρησαν λόγο μειωμένου  διαθέσιμου χρόνου ως αποτέλεσμα η  εφαρμογή του  
        έργου έπρεπε να  καθυστερήσει  για την εκπαίδευση των νέων μελών. Βασικά μέλη από παλιά  
         ομάδα διάβασμα για Πανελλαδικές εξετάσεις 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ   

        

Κατασκευή 2 αυτοκινήτων       

κυρίως σώμα και εξαρτήματα CNC-3D print 1.800 1.640   

Εκτύπωση πορτφόλιο 100 60   

Μετακινήσεις 200 180   

Ενδυμασία 500   χορηγός 

Εκθεσιακό περίπτερο 1.300   αναμονή 

Διάφορα δώρα  200   χορηγός 

Ανακατασκευή 2 αυτοκινήτων τελικών 1.800   αναμονή 

Εκτύπωση πορτφόλιο τελικών 100     

  6.000 1.880   

1.800 

100 200 

500 
1.300 

200 

1.800 

100 
κυρίως σώμα και εξαρτήματα CNC-3D print 

Εκτύπωση πορτφόλιο 

Μετακινήσεις 

Ενδυμασία 

Εκθεσιακό περίπτερο 

Διάφορα δώρα  

Ανακατασκευή 2 αυτοκινήτων τελικών 

Εκτύπωση πορτφόλιο τελικών 

 
 
28/2/2019       ΕΣΟΔΑ   4.200 ευρώ 
         Έχουμε 2.320 υπόλοιπο στο ταμείο 
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Χαΐνης Γιάννης 
Αρχηγός της ομάδας, μηχανικός, 
Σχεδίασε το αυτοκίνητο και 
βοήθησε με το engineering 
portfolio, Σχεδίασε το περίπτερο. 
 
 
 
 
 
 
 

Μπούτσικας Νίκος 
Μηχανικός 
συναρμολόγησης,υπεύθυνος 
χορηγών, κατασκεύασε το 
αμαξίδιο και βοήθησε με την 
προφορική παρουσίαση. 

Αυγερόπουλος 
Βασίλης 
Υπεύθυνος των social 
media και marketing, 
Ανανεώνει τα social 
media και το site.  
 
 
 
 
 

 

Χρυσός Δημήτριος 
Σχεδιαστής Γραφικών. 
Έφτιαξε το 
Engineering και το 
Enterprise portfolio και 
βοήθησε στην 
κατασκευή του site. 
Δημιούργησε την 
προφορική 
παρουσίαση 

Βοηθητικά μέλη ομάδας 

Βασικά μέλη ομάδας 

Νανούσης Παναγιώτης:  Κύριος Δημιουργός του Site, 

                                                                Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Εφαρμογής παιχνιδιού 

Μπούτσικα Ιωάννα:           Βοηθός Marketing, κείμενα 

Πίκουλα Δανάη:                      Βοηθός Marketing, κείμενα 

Αλληλεπίδραση των ρόλων 

Η ομάδα μας λειτουργεί σαν μία μηχανή όπου όλα τα 
γρανάζια είναι τέλεια χρονισμένα και τοποθετημένα 
για την μέγιστη αποδοτικότητα.   
Ο ρόλος κάθε ενός από εμάς και η αλληλοεπίδραση του 
με τα άλλα μέλη ήταν ιδιαίτερα ισχυρός. 
Στο κομμάτι του αυτοκινήτου ο Γιάννης είχε το 
σχεδιασμό στον υπολογιστή με την βοήθεια του Νίκου 
στα σκίτσα, ενώ ο Νίκος με την βοήθεια του Βασίλη 
ανέλαβε τη βαφή και την συναρμολόγηση.  
Και οι τρεις μας είχαμε μεγάλη επίδραση με τον 
Δημήτρη που ήταν υπεύθυνος για τα portfolio και το 
marketing τροφοδοτώντας τον συνεχώς με κείμενα 
και φωτογραφίες. 
Ο Βασίλης ο υπεύθυνος των social media είχε διαρκή 
επαφή με όλους μας για το είδος των post και την 
φωτογραφίες.  
Η μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ήταν η ομαδική μας 
εργασία για την εύρεση χορηγών όπου ο Νίκος είχε τον 
βασικότερο ρόλο. 
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Δράσεις προώθησης του διαγωνισμού F1 in schools 

• Aρχικά κάναμε εκτενή παρουσίαση του έργου μας και ενημερώσαμε τα παιδιά του σχολείου μας για την περσινή σεζόν.  
• Παραβρεθήκαμε στην έκθεση της αυτοκίνησης και μοιράσαμε φακέλους με μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τον διαγωνισμό 

και την ομάδα μας και ένα φυλλάδιο με τα χορηγικά πακέτα και οφέλη στα περίπτερα των εταιριών για να βρούμε κάποια πιθανή 
χορηγία. 

• Συμμετείχαμε σε κοινή εκδήλωση με την Newgen Motors ομάδα του 4x4 στον μαραθώνιο της Φιλοθέης στο άλσος Ψυχικού με  
          σκοπό την διάδοση του STEM αλλά και των διαγωνισμών F1 in Schools αλλά και 4x4. Στήσαμε ένα μικρό εκθεσιακό περίπτερο και      
          μοιράσαμε φυλλάδια σχετικά με τον διαγωνισμό και την ομάδα μας, αλλά μιλήσαμε και με άτομα όλων των ηλικιών σχετικά με  τα   
          θετικά των STEM διαγωνισμών και συγκεκριμένα του F1 in Schools 
• Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τον Δήμο Αλίμου, λάβαμε  μέρος στην εθελοντική δράση «Ανακυκλώνω παλαιά ρούχα» 

όπου βοηθήσαμε εθελοντικά την ομάδα των προσκόπων Αλίμου αλλά και τον δήμο Αλίμου. Συγκεκριμένα μοιράσαμε φυλλάδια 
σχετικά με τη δράση, κολλήσαμε αφίσες, μεταφέραμε τα παλαιά ρούχα στο mini van που θα τα παρέλαβε, βοηθήσαμε στην 
κλήρωση των νικητών από τα άτομα που είχαν φέρει παλιά ρούχα και τέλος ανακυκλώσαμε και εμείς παλαιά ρούχα.  

• Τέλος καταφέραμε να αρχίσουμε μία ομάδα δημοτικού που συμμετέχει στον διαγωνισμό και τους υποστηρίζουμε και βοηθάμε 
σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING ΚΑΙ  
 
ΕΥΡΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ   

18/11/2018 
Στην έκθεση της αυτοκίνησης, 
μοιράζοντας διαφημιστικά  
έντυπα σε πιθανούς χορηγούς   

18/11/2018 
Στο μαραθώνιο την Φιλοθέης, ενημερώνοντας  
τον Μαραθώνα για το f1 in schools και το 4x4 

28/9/2018 
Ενημερώνοντας το 4ο γυμνάσιο Αλίμου  
σχετικά με τον διαγωνισμό. 

Βοηθώντας τον Δήμο Αλίμου και την  
ένωση προσκόπων Αλίμου στο 
Φιλανθρωπικό event του κοινωνικού 
παντοπωλείου. 

2/2/2019 
Φωτογραφία της ομάδας μας μαζί με την ομάδα του 4ου  
Δημοτικό Αλίμου που συμμετάσχει στον διαγωνισμό f1 in  
Schools για Δημοτικά και την υποστηρίζουμε. 

Δράση εύρεσης χορηγών 
29/12/2018 
τον Δήμο Αλίμου στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης  ρούχων 

Στο μαραθώνιο την Φιλοθέης, ενημερώνοντας  
τον Μαραθώνα για το f1 in schools και το 4x4 

Ενέργειες εύρεσης χορηγών 

• Έντυπο και παρουσίαση σε  Power point 
• Emails σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και πωλήσεων προϊόντων σχετικά με το 

αυτοκίνητο 
• Τηλέφωνα σε υπεύθυνους προσωπικού μεγάλων εταιριών με σκοπό συνάντηση 
• Κατάσταση με γνωστών των οικογενειών μας τηλέφωνο 
• Email σε προηγούμενους χορηγούς και άλλων ομάδων 
• Επίσκεψη στην έκθεση Autoκίνηση 
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Πακέτα Χορηγών και ROI  

Η απόφαση να χορηγήσουν την ομάδα μας είχε  οφέλη για τις εταιρίες όπως η 
διαφήμιση τους σε ένα ευρύ κοινό 
 

Τρόποι Διαφήμισης 
Διαμαντένιοo 

πακέτο: 
 1.000 € 

Χρυσό  
πακέτο :  
500+ € 

Ασημένιο 
 πακέτο :  

300 € 

Χάλκινο  
πακέτο :  

200€ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Πάνω Στο Μονοθέσιο  √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Πάνω Στις Εργασίες Μας √ 
 
 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Πάνω Σε Διαφημιστικά Φυλλάδια Και 
Κάρτες √ √ √ √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Πάνω Στις Ενδυμασίες Μας Για Τους 
Αγώνες √ √ √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Στην Ιστοσελίδα  √ √ √ √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Στα Επίσημα Μας Έγγραφα √ √ 

Αναφορά Της Επιχείρησης Σας Σε Διάφορα Άρθρα  √ √ √ √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Στο Εκθεσιακό Μας Περίπτερο  √ √ √ 

Αναφορά Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram) √ √ √ √ 

Αναφορά Του Ονόματος Σε Συνεντεύξεις Στο Ραδιόφωνο Και Τηλεόραση √ √ √ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING ΚΑΙ  
 
ΕΥΡΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ   

Social media 

 

Ιδιαίτερα ξεχωρίζει το 
άρθρο που ανέβασε  

η auto-internet, 
 μέσα από το οποίο 
προσπαθούμε να 
προωθήσουμε τον 
διαγωνισμό. 

Άρθρα σε ιστοσελίδες 

Ιστοσελίδα 

Facebook Instagram 

Από την ιστοσελίδα μας, το Facebook και το Instagram μας,  
φωτογραφίες σχετικά με την ομάδα, τον διαγωνισμό που  
συμμετέχουμε, την πρόοδο μας, συγκεντρώσεις της  
ομάδας μας καθώς και φωτογραφίες με τους χορηγούς μας. 
 

Χορηγοί επικοινωνίας 

Το ιστολόγιο του δήμου μας 
Alimos online αναρτά διαρκώς νέα 
άρθρα για τις κινήσεις της ομάδας 
μας, 

Η ηλεκτρονική εφημερίδα palo.gr  
αναρτά άρθρα για την πρόοδο μας 

Τι προσφέραμε στους υποψήφιους χορηγούς μας 



ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  -  
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Συνεργάτες 

Η FTS HELLAS μας έδωσε απαραίτητες 
πληροφορίες για την δημιουργία της 
ιστοσελίδας μας. 

Συνεργαστήκαμε με τον Χρήστο Γκάγκα, μηχανικό της 
NewGen Tachytis motors, για βοήθεια στον σχεδιασμό 
του αμαξιδίου. 

Συνεργαστήκαμε με τον κ. Αντώνη Ζανή της  
ΑZ Engineering για μαθήματα στο  
Πρόγραμμα solidworks όπου φτιάχτηκε το αμαξίδιο. 

O κ. Πέτρος Πετρόπουλος ως αερομοντελιστής  
μας βοήθησε στο βάψιμο του αμαξιδίου. 

Ο δήμος μας, Δήμος Αλίμου, καλύπτει σημαντικό μέρος των εξόδων και μας  έφερε σε επικοινωνία με ανθρώπους που μας 
βοήθησαν σε πολλούς τομείς 

Διαμαντένιοι Χορηγοί 

Η Lamda Development μας προσέφερε ένα χρηματικό ποσό. 
  
 

Χρυσοί Χορηγοί 

ROI : Πακέτο διαμαντένιου χορηγού και εθελοντική εργασία σε διάφορα event του Δήμου όπως ανακυκλώνω παλιά ρούχα, 
κοινωνικό παντοπωλείο 

Η εταιρία Eleria Cortes έχει αναλάβει την ενδυμασίας της ομάδας.  

ROI : Πακέτο χρυσού χορηγού 
 Βοήθεια στην ετοιμασία και αποστολή προϊόντων σε πελάτες τους 
καθώς και βοήθεια στην βαφή τους χώρους τους. 
 

ROI : Πακέτο χρυσού χορηγού. 
 

Η εταιρία Lever μας παρείχε κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης για τις 
δοκιμές του αυτοκινήτου. 
 

ROI : Πακέτο χρυσού χορηγού 

Ασημένιοι Χορηγοί 

Η εταιρία Comline μας παρείχε  χρηματικό ποσό αναγκαίο 
για την επίτευξη του έργου μας. 
ROI : Πακέτο ασημένιου χορηγού  
και μοίρασμα διαφημιστικών εντύπων 

Χάλκινοι Χορηγοί 

 Η εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ μας χορήγησε χρηματικό ποσό. 

ROI : Πακέτο χάλκινου χορηγού. 

Ο Μαυρομάτης Στέλιος τις Infinite Racing μας έδωσε μία  
δεύτερη άποψη σχετικά με την CFD ανάλυση. 

 Ο κ. Γρηγόριος Μπούτσικας ήταν κύριος κρίκος στη 
διαδικασία της συναρμολόγησης του αμαξιδίου. 

Συνεργαστήκαμε με τον κ. Αλέκο Μπογιατζή ο οποίος 
μας βοήθησε στη διαδικασία της συναρμολόγησης του 
αμαξιδίου. 

Η χορηγία διαπραγματεύτηκε μέσο τηλεφωνικών επικοινωνιών από 
τον υπεύθυνο εύρεσης πόρων της ομάδας μας. 

Έχοντας από πέρυσι μία καλή συνεργασία με την επιχείρηση Eleria Cortes, μετά 
από επικοινωνίες μέσω τηλεφώνου και email συνεχίσαμε και για την φετινή 
χρονιά. 

Αρχικά τραβήξαμε την προσοχή της αντιπροσωπίας της Comline στην  Ελλάδα με 
διαφημιστικά έντυπα που μοιράσαμε στην έκθεση της αυτοκίνησης, τα οποία 
παρείχαν πλήρεις πληροφορίες για την ομάδα μας, πληροφορίες σχετικά με τον 
διαγωνισμό, τα πακέτα χορηγίας που έχουμε καθώς και τους τρόπους 
επικοινωνίας μαζί μας. Ενώ ύστερα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας 
επικοινωνίας μέσω τηλεφώνων και email είχαμε και δύο παρουσιάσεις στην 
εταιρία τους όπου τελειοποιήθηκαν η διαπραγματεύσεις. 

Χορηγοί 
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Εξαιρετικές και συνεχείς αξιολογήσεις όλων των φάσεων υλοποίησης του έργου συνδεδεμένες με ενέργειες βελτίωσης 

• Φάση σχεδιασμού 

• Φάση εύρεσης χορηγών 

• Φάση δημιουργίας 
πορτοφόλιο 

• Φάση εύρεσης 
συνεργείων CNC και 
κατασκευής κομματιών 

• Φάση δημιουργίας 
εκδηλώσεων για τους 
χορηγούς 

• Φάση αρχικής 
αναδιοργάνωσης 
ομάδας  

Αξιολόγηση των ικανοτήτων των μελών από την παλιά ομάδα που συνέχισαν. Πρόβλημα με  την αποχώρηση του Σπύρου σχεδιαστή του αυτοκινήτου, το διάβασμα 
του Βασίλη της Ιωάννας και της Δανάης με μειωμένες ώρες συμμετοχής. Ανακατανομή ρόλων, προσθήκη τελικά δύο νέων μελών με βελτιωμένες ικανότητες στην 
ηλεκτρονική τεχνολογία λόγω αδυναμίας των υπολοίπων 

Αξιολόγηση σχεδιαστικής ικανότητας του Γιάννη και του Νίκου. Απόφαση για βοήθειες από Χρήστο Γκάγκα και ΑZ Engineering για μαθήματα στο  
πρόγραμμα solidworks  

Δυσκολίες όπως και πέρυσι. Απόφαση επίσκεψης στον Δήμαρχο με την Διευθύντρια του σχολείου , θετική ανταπόκριση. Απόφαση επίσκεψης έκθεσης auto κίνηση. 
Απέφερε έναν χορηγό. Κάθε εβδομάδα αξιολόγηση χορηγών. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν απαντούσαν σε emails. Απόφαση για τηλέφωνα . Θετική ανταπόκριση από 
κατασκευαστική εταιρία 

Προηγείται ο Δήμος Αλίμου. Σε εκδηλώσεις του Δήμου η ομάδα εκεί. Συζήτηση να βρούμε έξυπνες ενέργειες για τους λίγους χορηγούς μας. Δεν καταφέραμς τίποτα 

Στο ξεκίνημα είδαμε ότι χρησιμοποιώντας την παλιά φόρμα της Δανάης ο Δημήτρης είχε πρόβλημα. Αποφασίστηκε να σχεδιαστεί από την αρχή η  φόρμα των 
πορτοφόλιο σε Power Point. Όταν ο Δημήτρης έκανε το πρώτο δοκιμαστικό τυπώσαμε για να δούμε πως δείχνει σε μέγεθος γραμμάτων και φωτογραφιών. Αν και 
είχαμε δει τους κανονισμούς μετά την παρουσία μας στο σεμινάριο αλλάξαμε τελευταία στιγμή την δομή χρησιμοποιώντας όμως το παλιό μας υλικό  

• Φάση υποστήριξης 
social media 

Όταν ξεκινήσαμς αξιολογήσαμε τα social media. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε το site προσθέτοντας  ταμπάκια για το ν διαγωνισμό STEM, Gallery φωτογραφιών . Στην 
πορεία υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας, post, υλικού κλπ. Ενεργοποιήσαμε τον τρόπο που θα ανέβαζε ο Βασίλης και δώσαμε τους κωδικούς και στον Παναγιώτη  

Αποφασίσαμε αξιολογώντας την παλιά μας συνεργασία να βρούμε άλλο μηχανουργείο λόγω της κακής ποιότητος του αυτοκινήτου που μας έκανε. Ρωτήσαμε και 
βρήκαμε αρκετούς, αποφασίσαμε να κόψουμε αυτοκίνητο στον ίδιο της new gen Tachytis και παράλληλα να χρησιμοποιήσουμε και δεύτερο για τα 3d. Δυστυχώς 
λόγω καθυστέρησης η αξιολόγηση και αυτού του συνεργείου δεν κρίθηκε καλή για μελλοντική συνεργασία. 
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Στολές ομάδας και αυτοκόλλητα 

Όνομα  

Το όνομα μας ήταν εμπνευσμένο από το δημαρχείο του Αλίμου  
και της Ελληνικής λέξης Αεροδυναμική. Έτσι καταλήξαμε στο όνομα  
Alimodynamics. 
Είναι ένα εντυπωσιακό όνομα και περιγράφει το αυτοκίνητο μας  
που πρόκειται να τρέξει στους εθνικούς τελικούς  

Λογότυπο 

Χρώματα 

Διαφημιστικά Έντυπα 

Το λογότυπο μας απεικονίζει έναν αετό ο οποίος ανοίγει τα φτερά  
του για να καταφέρει την υπεροχή του στους αντιπάλους του. 

 Το απαλό μπλε αντιπροσωπεύει την  
αφοσίωση και την ειλικρίνεια, καθώς  
και την ειρήνη του μυαλού. 

Το μπορντό απεικονίζει το πάθος μας  
για την F1 και αυτόν τον διαγωνισμό. 

Το μαύρο δείχνει την πειθαρχία, την  
αυστηρότητα, την δριμύτητα και  
την αυτάρκεια μας.  

Απλές:  Επίσημες:  Αυτοκόλλητα:  
Τα έντυπα δόθηκαν σε τοπικές επιχειρήσεις καθώς και μεγαλύτερες κάποιες παγκόσμιας  
κλίμακας και διέδωσαν τον διαγωνισμό F1 in Schools.   

Η ταυτότητα της ομάδας μας δημιουργήθηκε την πρώτη εβδομάδα μετά τη 
δημιουργία της  από τον περσυνό διαγωνισμό 
και πήρε ώθηση από τα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης καθώς και άλλους 
τρόπους όπως τα  διαφημιστικά έντυπα και τα αυτοκόλλητα που 
μοιράστηκαν σε τοπικές και μη επιχειρήσεις.  
Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε τη δημιουργία μίας κυρίως τοπικής 
επίγνωσης της ομάδας μας.  
 
Με την προώθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας, με τοπικές 
εκδηλώσεις καθώς και με την εθελοντική μας  βοήθεια σε διοργανώσεις του 
Δήμου μας επιτέλους καταφέραμε να αποκτήσουμε ακόλουθους  από πολλές 
περισσότερες ελληνικές πόλεις.  
Όταν φοράμε την εμφανίσεις μας πάντα μας ρωτάνε για την πρόοδο μας. Άρα 
μας γνωρίζουν.  

Τρόποι Διαφήμισης 
Διαμαντένιοo 

πακέτο: 
 1.000 € 

Χρυσό  
πακέτο :  
500+ € 

Ασημένιο 
 πακέτο :  

300 € 

Χάλκινο  
πακέτο :  

200€ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Πάνω Στο 
Μονοθέσιο  √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Πάνω Στις 
Εργασίες Μας √  

 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Πάνω Σε 
Διαφημιστικά Φυλλάδια Και Κάρτες √ √ √ √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Πάνω Στις 
Ενδυμασίες Μας Για Τους Αγώνες √ √ √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Στην Ιστοσελίδα  √ √ √ √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Στα Επίσημα 
Μας Έγγραφα √ √ 

Αναφορά Της Επιχείρησης Σας Σε Διάφορα Άρθρα  √ √ √ √ 

Το Λογότυπο Της Επιχείρησης Σας Στο Εκθεσιακό 
Μας Περίπτερο  √ √ √ 

Αναφορά Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(Facebook, Instagram) √ √ √ √ 

Αναφορά Του Ονόματος Σε Συνεντεύξεις Στο 
Ραδιόφωνο Και Τηλεόραση √ √ √ 



 
1)   Υλικά κατασκευής. Ανακυκλώσιμα 
2)  Διαστάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς 
3)  Κόστος και τρόπος  κατασκευής 
4)  Μεταφορά 
5)   Γρήγορη & εύκολη συναρμολόγηση 
6)  Ασφάλεια 
7)  Τεχνολογία και πολυμέσα 
8)  Χορηγοί 
9)  Οι χορηγοί και συνεργάτες μας θα έχουν    
     ξεχωριστή θέση στο εκθεσιακό περίπτερο έτσι   
     ώστε να τους ανταποδώσουμε την προσφορά τους 
 
      Επιπλέον θα προσφέρονται διαφημιστικά δώρα με το     
      λογότυπο της ομάδας 

 

Εκθεσιακό Περίπτερο 
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Χρόνος στησίματος περιπτέρου 2 ώρες 

 Διάσταση (3x2,5x1m) 

 

Team Identity ΠΡΟΣΟΧΗ  

  Τεχνολογία και Multimedia 

  

Τι υλικό θα βάλουμε, αυτοκίνητο, πορτφολιος, εξαρτήματα 

Παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπ όψη 

Το περίπτερο θα 
σχεδιαστεί ξανά  
εφ όσον προκριθούμε 

αυτοκίνητο 

Λογότυπα και ονόματα χορηγών 

φυλλάδια  
χορηγών  

φυλλάδια  
χορηγών  
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