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Η Bosch Ελλάδας μέγας χορηγός της ομάδας  
Prom Racing Formula Student του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
 

 ∆ιετής Συνεργασία 2015-2017 
 Κατασκευή νέου αγωνιστικού οχήματος 

 

 

Μετά από μια πολλά υποσχόμενη πρώτη εμφάνιση το 2011, η ομάδα Prom 

Racing Formula Student του Ε.Μ.Π και η Bosch Eλλάδας συνεργάζονται έχοντας 

ως απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση περισσότερων διακρίσεων σε διεθνείς 

διαγωνισμούς. Επιπλέον η Bosch Ελλάδας φιλοδοξεί μέσω αυτού του 

εγχειρήματος να στηρίξει την ανάπτυξη της αναλυτικής επιστημονικής σκέψης και 

την εξάσκηση των φοιτητών στον τομέα της μηχανικής και μηχανολογίας. Για την 

Bosch αυτή η νεανική επιστημονική δράση αποτελεί επένδυση για το μέλλον των 

Ελλήνων μηχανικών. 

Η Prom Racing αποτελείται από ταλαντούχους φοιτητές του Ε.Μ.Π με πάθος 

στην εφαρμοσμένη μηχανική-μηχανολογία και το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το 

2011 ήταν η πρώτη χρονιά που η ομάδα συμμετείχε με ένα πλήρες και 

ολοκληρωμένο αυτοκίνητο στη κατηγορία Class 1. Οι θέσεις κατάταξης που 

πέτυχε ήταν από τις καλύτερες για πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στην ιστορία του 

θεσμού. 32η θέση γενικής, στις 50 συμμετοχές στο διαγωνισμό Formula Student 

Italy , 25η θέση στις 28 συμμετοχές στο διαγωνισμό Formula Student Hungary και 

1η θέση στην επιμέρους κατηγορία κόστους και κατασκευής στο διαγωνισμό 

Formula Student Hungary. Η επόμενη διετία 2012-2014 χαρακτηρίζεται ως 

μεταβατική περίοδος, λόγω της αποχώρησης παλιών μελών μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους αλλά και λόγω της έλλειψης κάποιου χορηγού. 

Αντιθέτως το 2015 ξεκίνησε αισιόδοξα για την Prom Racing, που έχοντας πλέον 

την οικονομική υποστήριξη της Bosch είναι πιο ικανή και έτοιμη από ποτέ να 

ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του δεύτερου μονοθέσιού της, 

θέτοντας ψηλά τον πήχη για ανταγωνιστικές επιδόσεις και διακρίσεις. Η ομάδα 

Prom Racing powered by Bosch, θα συμμετέχει σε αγώνες στο Hockenheim της 

Γερμανίας και στην Πάρμα της Ιταλίας το καλοκαίρι του 2016. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε http://www.promracingteam.com/ 

https://www.facebook.com/prom.racing?fref=ts 
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Eπικοινωνία : Ράνια Θεολογίτου       
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 Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές 
τεχνολογίας και υπηρεσιών. Το οικονομικό έτος 2014* είχε πωλήσεις της τάξης των 
49 δις ευρώ και απασχολούσε περίπου 360.000 υπαλλήλους .Οι δραστηριότητες του 
ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Μobility Solutions, 
Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και 
Τεχνολογίας Κτηρίων.Τον Όμιλο Bosch αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι 
περίπου 440 θυγατρικές επιχειρήσεις σε 60 χώρες. Εάν συμπεριληφθούν οι 
αντιπροσωπείες και τα γραφεία πωλήσεων, τότε η Bosch εκπροσωπείται σε 150 
χώρες. Η παγκόσμια ανάπτυξη, η παραγωγή και το δίκτυο πωλήσεων είναι η 
προϋπόθεση για μεγαλύτερη εξέλιξη. Η Bosch πραγματοποίησε το 2014, 4.600 
εγγραφές πατεντών παγκοσμίως. Στρατηγικός της στόχος είναι να παρέχει καινοτόμες 
λύσεις για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things). 
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να 
ενισχύουν την ποιότητα ζωής, παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και 
επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει «Τεχνολογία για τη ζωή» σε 
όλον τον κόσμο. 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1886 στη Στουτγάρδη από τον Robert Bosch (1861-1942) με 
την ονομασία “Εργαστήριο Μηχανικής Ακριβείας και Ηλεκτρικής Μηχανολογίας”. Η 
ειδική ιδιοκτησιακή δομή του Ομίλου Bosch εγγυάται την επιχειρησιακή του ελευθερία. 
Έτσι η εταιρεία κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πραγματοποιεί εκ των 
προτέρων σημαντικές επενδύσεις οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον της. Το 92% των 
μετοχών της Robert Bosch GmbH ανήκουν στο κοινωφελές ίδρυμα Robert Bosch 
Stiftung. Οι επιχειρηματικές λειτουργίες της εταιρείας γίνονται από την Robert Bosch 
Industrietreuhand KG. Οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν στην οικογένεια Bosch και στη 
Robert Bosch GmbH. 
 
Η Robert Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα 
από το 1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913, και απασχολεί 
σήμερα προσωπικό  80 ατόμων. Σύμφωνα με τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία οι 
συνολικές πωλήσεις της για το 2013 ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ. ∆ραστηριοποιείται 
στους τομείς των Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών Εργαλείων, Συστημάτων 
Θέρμανσης, Συστημάτων Ασφαλείας καθώς και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, 
προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας. 
Στη Robert Bosch Ελλάδας υπάγονται και οι δραστηριότητες της Κύπρου, της 
Αλβανίας και της Μάλτας. 
 
 
*Ο αριθμός πωλήσεων  για το 2014 δεν περιλαμβάνει τις κοινοπραξίες με τις BSH 
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (τώρα BSH Hausgeräte GmbH) και ZF 
Lenksysteme GmbH (τώρα Robert Bosch Automotive Steering GmbH), οι οποίες 
πλέον απορροφήθηκαν από την Robert Bosch GmbH. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.bosch.com , www.bosch.gr και 
www.bosch-press.com  http://twitter.com/BoschPresse 
 


