WSPÓŁPRACA
BIZNESOWA

Z PWR RACING TEAM

PWR Racing Team tworzy 83 studentów z Politechniki Wrocławskiej.
Każdego roku, od 2009 konstruujemy bolidy, którym później
bierzemy udział w międzynarodowych zawodach Formula Student.
Do tej pory skonstruowaliśmy 11 bolidów o napędzie spalinowym - a
z Państwa pomocą chcemy zbudować nasz dwunasty - elektryczny
bolid.
PWR Racing Team jest początkiem przygody w motorsporcie.
Poprzedni członkowie zespołu znajdują zatrudnienie w najbardziej
sławnych i prestiżowych ﬁrmach z branży automotive - ﬁrmach
takich jak Scuderia Ferrari, Bentley, Skoda Motorsport i Scuderia
Alpha Tauri.

1.

7

Pierwszy zespół Formuły
Student w Polsce

Zespół tworzy 7 działów
6 technicznych i dział
marketingu

83
83 członków zespołu
zaangażowanych
w tworzenie każdego bolidu

WSPÓŁPRACA

Z PWR RACING TEAM
83 członków zespołu zaangażowanych w tworzenie każdego
bolidu

bycie częscią innowacyjnego i szybko rozwm̂ającego się
projektu młodych polskich inżynierów

promocja na skalę światową

wiedza poparta doświadczeniem i potwierdzona rzeczywistymi
sukcesami

regularna obecnosć w mediach spolecznościowych

długoterminowa inwestycja w przyszłych pracowników

TECHNOLOGIA
WYKORZYSTYWANA PRZEZ
ZESPÓŁ
RT12e
Układ przystosowany do pracy
z napięciem do 1200V
Elektronicznie sterowany rozdział mocy
na koła dla pełnego wykorzystania
przyczepności
Hamowanie odzyskowe silnikami

Bolid RT12e, pierwszy raz w historii
zespołu, będzie mógł startować
w autonomicznych zawodach formuły
student. Bolid będzie wyposażony
w czujniki inercyjne oraz czujniki
percepcji takie jak kamera
stereoskopowa i LIDAR.

Wszystko spajane jest przez wbudowany
komputer, na którym działa rozwm̂ane
przez zespół oprogramowanie
pozwalające na autonomiczną jazdę.

Sieć ponad 100 czujników oraz
bezprzewodowa telemetria - na bieżąco
możemy obserwować co dzieje się
z naszym bolidem.
Wiązka elektryczna złożona z najwyższej
jakości złącz oraz przewodów wykonana
zgodnie ze standardami militarnymi.
Jeden z najlżejszych pakietów
aerodynamicznych w świecie formuły
student o powierzchni 12m2 i masie 7kg w całości wykonany z kompozytów
zbrojonych włóknem węglowym
z użyciem zaawansowanych technologii
prosto z F1.

NASZE PAKIETY SPONSORSKIE
rodzaj pakietu
kwota netto
Logo na ściance sponsorskiej i stronie
internetowej

BRĄZOWY
SREBRNY
ZŁOTY
od 2000 PLN od 5000 PLN od 9000 PLN

PLATYNOWY
ustalany
indywidualnie
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Możliwość wykorzystania wizerunku
PWR Racing Team na potrzeby
marketingu
Zaproszenie na Premierę bolidu
i Sponsor Event
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Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych sponsora
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Pisemne podziękowanie za
współpracę
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Post promujący sponsora na
Facebookowym funpage’u zespołu

x

x

Dedykowana zakładka na stronie
internetowej zespołu opisująca
współpracę

x

x

Logo sponsora na bolidzie

x

x

Wykorzystanie banera ﬁrmy
w trakcie imprez organizowanych
przez zespół

Imprezy ﬁrmowe z naszym udziałem

x

Logo sponsora na koszulkach
zespołu

x

Nasze pakiety sponsorskie pokazane są powyżej. Rodzaj pakietu uzależniony jest od wsparcia,
które dostajemy od przyszłego partnera - nie są one jednak sztywno określone. Naszym
głównym celem jest najlepsze dopasowanie się do potrzeb ﬁrmy, z którą rozpoczynamy
współpracę. Ostateczna forma kooperacji tworzona jest w taki sposób, aby najlepiej
odpowiadała obydwu stronom.

OSIĄGNIĘCIA
ZESPOŁU
RTX
Overall
- 2. miejsce Formula Student Czech Republic 2019
Endurance
- 2. miejsce Formula Student Czech Republic 2019
Autocross
- 2. miejsce Formula Student Czech Republic 2019
RT11
Overall
- 3. miejsce Formula Student Czech Republic 2021
Endurance
- 2. miejsce Formula Student Czech Republic 2021
Acceleration
- 3. miejsce Formula Student Czech Rebublic 2021
Skid Pad
- 1. miejsce Formula Student Netherlands 2021
- 3. miejsce Formula Student Czech Rebublic 2021
- 3. miejsce Formula Student Germany 2021

NASI OBECNI PARTNERZY

KONTAKT
Lider Zespołu
Radosław Wróbel
tel. +48 609 621 722
radek.wrobel99@gmail.com
Lider Techniczny
Adam Twardowski
tel. +48 797 322 785
adamtwardowski1@interia.pl
Lider Marketingu
Aleksandra Pośpiech
tel. + 48 781 682 132
aleksandrapospiech1@gmail.com

