Приєднуйтесь до
партнерів ROBOTICA–
найкращі команди
будуть представляти
Україну на світовій
арені робототехніки!
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Надихаємо майбутнє покоління
наукової та технічної еліти

Про
Всесвітня
Олімпіада
з
Робототехніки
World
Robot
Olympiad (WRO), Всеукраїнський
етап
якої
проходить
на
фестивалі ROBOTICA, - це подія
насправді світового масштабу
для науки, техніки та освіти.
WRO щороку об’єднує більш
як 22000 команд з більш ніж
65 країн світу для розвитку
їхніх інженерних талантів та
навичок розв’язання завдань
шляхом
випробувань
та
змагань роботів. Тематика WRO
відповідає викликам, які кидає
нам світ та змінюється щороку.

Чому робототехніка
Робототехніка стає все більш і більш
важливою у всіх сферах сьогодення, від
автомобільної промисловості до охорони
здоров’я.
Участь у навчальних STEM (science, technology,
engineering and math – наука, технологія,
інженерія та математика) проектах надихає
молодь отримувати технічну освіту.
Роботи це:
• чудова платформа для здобуття навичок
21 сторіччя;
•
розвиток
інноваційного
мислення
та
винахідливості
шляхом
розв’язання конкретних завдань;
• здобуття досвіду наукової праці, інженерії
та програмування;
• навчання молоді працювати в команді;
• міжнародна спільнота.

Наша ціль –
розвивати
майбутніх вчених,
інженерів та
винахідників, яких
потребує наш світ.
Ваша компанія
може стати
частиною цієї місії

Навіщо допомагати командам
Підтримуючи ROBOTICA в якості спонсора, ви
робите робототехніку доступною для дітей в Україні.
Формуючи інженерне мислення у дітей – ми
допоможемо їм знайти себе і бути успішними у
майбутньому.
Як спонсор ви можете:
• позиціонувати свою компанію як глобального
партнера освіти 21 сторіччя;
• отримати доступ до всеукраїнської освітянської
мережі;
• знайти майбутніх інженерів та програмістів для
вашої компанії;
• представити
ім’я
вашої
компанії на
Всеукраїнському і світовому масштабі.
Вашу підтримку побачать тисячі учасників та членів
їх родин в Україні і всьому світі.

«Якщо ви хочете
працювати
з новим
поколінням
новаторів, це
саме те місце,
де ви маєте
бути!»
Рей Гсу, National
Instruments

Приєднуйтесь до Клубу
партнерів ROBOTICA!
Ви поділяєте нашу відданість
залученню
молоді
до
робототехніки?
Приєднавшись
до
Клубу
партнерів ROBOTICA ви отримуєте
можливість рекламувати вашу
підтримку розвитку робототехніки
в Україні.
Ми, в свою чергу, зазначимо
вашу компанію на нашому
веб-сайті www.robotica.in.ua, в
проспектах та прес-релізах. Ім’я
вашої компанії буде на фірмових
футболках
команд-учасниць
WRO!
Ви також можете приєднатися
до нашого Клубу партнерів,
якщо станете спонсором однієї
з команд-учасниць WRO або
Збірної України на WRO.

Зацікавлені?
Якщо ви хочете приєднатися до
Клубу партнерів ROBOTICA, будь
ласка, зв’яжіться з нами:
oksana.stoyetskaya@prolego.org
(044) 577-29-29
Додаткова
інформація
на
сторінці:
www.robotica.in.ua/partnerstvona-robotica-2018/

дійсно глобальне змагання

від 4,716 до 21514 команд

Команди на Всеукраїнській Олімпіаді з робототехніки 2017

Станьте спонсором українських команд на
Всеукраїнській та Всесвітній олімпіаді з робототехніки:
Спонсорські пакети фестивалю ROBOTICA 2018:

Пакет «Головний партнер» - $ 70 000
Пакет «Офіційний партнер» - $ 50 000
Пакет «Партнер фестивалю» - $ 20 000
www.robotica.in.ua

