
PARTNERSKÁ 
PONUKA

Dokument obsahuje základné informácie o študentskej 
organizácií STUBA Green Team, ponuke spolupráce, for-
mách podpory a úrovniach partnerstva ale aj  ciele na 
aktuálnu sezónu.
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KTO 
SME?

STUBA Green Team je jediným tí-
mom mladých študentov na Sloven-
sku zanietených pre motor šport, 
ktorý úspešne reprezentuje našu 
krajinu a univerzitu na súťaži For-
mula Student Electric. Fungujeme 
od roku 2009  náš tím pozostáva zo 
16 aktívnych členov, študentov Slo-
venskej technickej univerzity. Každý 

rok sa zúčastňujeme na súťažiach 
po Európe, kde si meriame naše 
sily a vedomosti s ostatnými štu-
dentskými tímami z celého sveta. 
Počas existencie tímu sa nám do-
teraz podarilo vyvinúť, navrhnúť 
a zostrojiť 8 elektrických formúl 
a momentálne skladáme úplne 
nový monopost na túto sezónu .

STUBA Green Team@stubagreenteamsgteam.eu



PONUKA 
SPOLUPRÁCE

Chceme ponúknuť príležitosť na spoluprácu s tímom nadšených 
študentov a tým prispieť k vývoju a rastu mladých technikov, 
ktorých baví práca a chcú sa rozvíjať nad rámec svojich povinností. 
Pre zamestnávateľov ponúkame úzky kontakt s perspektívnymi 
absolventmi, ktorí dokážu pracovať na vývoji bez technickej pomoci 
univerzity.

Ponúkame možnosť podporiť projekt, ktorý umožňuje študentom:

     zlepšovať svoje technické zručnosti a soft skills priamo v praxi
         
     pracovať na reálnom projekte, kde je nevyhnutné dodržiavať 
     rozpočet a termíny
     
     rozvíjať sa v inovatívnych technológiách ale aj ekonomických 
     a manažérskych smeroch
         
     získavať vedomosti priamo z praxe

Samozrejmosťou pri každom partnerovi je propagácia spolupráce 
a odprezentovanie partnera, taktiež pozvánka na podujatia STUBA 
Green Teamu.

PRIDANÁ
HODNOTA

PERSPEKTÍVNI 
ŠTUDENTI

TECHNICKÝ
PROJEKT

MYŠLIENKA
ELEKTROMOBILITY

PODUJATIA 
SGT
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FORMY
PODPORY
1.    PRIAMA FINANČNÁ PODPORA

2. NEPRIAMA FINANČNÁ PODPORA

poskytnutie prostriedkov na vývoj, stavbu monopostu 
a činnosť tímu.

poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétny účel, 
prípadne zafinancovanie dohodnutej služby, komponen-
tu a pod.

3. MATERIÁLNA PODPORA

poskytnutie materiálu potrebného na priamu výrobu 
komponentov monopostu alebo vedľajšie súvisiace pro-
cesy. Hutný a spojovací materiál, karbón, živice, argón 
a pod.

4. TECHNOLOGICKÁ PODPORA

poskytnutie obrábania, výroby DPS, či inej technológie.

5. SOFTVÉROVÁ PODPORA

poskytnutie programov umožňujúcich návrh a testova-
nie monopostu vo fáze vývoja, alebo iným spôsobom, 
zefektívňujúcich chod tímu

6. PODPORA FORMOU VYBAVENIA DIELNE

elektrické a ručné náradia, stroje, spotrebný materiál, 
zváracie príslušenstvo a pod.

6. PODPORA FORMOU ŠKOLENÍ A MENTORINGU



GENERÁLNY
PARTNER
GENERÁLNY
PARTNER
Vyhradené pre jednu 
spoločnosť

Plus

Možnosť tvorby prezentačného videa/reklamy 
s umiestnením monopostu

Možnosť výberu umiestnenia loga na mono-
poste

Samostatný rollup na podujatiach SGT

Monopost

Logo na monoposte

Vyhradená pozícia 
loga na nose mono-
postu

Podujatia

Vystavenie monopostu na podujatiach 
partnera

Pozvánky na podujatia SGT

Prezentácia

Newsletter, rollupy, webstránka

Prezentácia na sociálnych sieťach Instagram, 
Facebook

Umiestnenie loga na propagačné materiály 
tímu, vrátane oblečenia
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Príklad 
umiestnenia 
loga

GENERÁLNY 
PARTNER



1.CLASS
PARTNER
1.CLASS
PARTNER

>4000 € 

Monopost

Logo na monoposte

Vyhradená pozícia 
loga na nose

Podujatia

Vystavenie monopostu na poduja-
tiach partnera

Pozvánky na podujatia SGT

Prezentácia

Newsletter, rollupy, webstránka

Prezentácia na sociálnych sieťach Instag-
ram, Facebook

Umiestnenie loga na propagačné materiály 
tímu, vrátane oblečenia
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Príklad 
umiestnenia 
loga 1.CLASS 

PARTNER



ĎALŠÍ
PARTNERI

Podujatia
Vystavenie 
monopostu na 
podujatiach 
partnera

Pozvánky na 
podujatia SGT

2.CLASS
PARTNER

Monopost
Logo na 
monoposte
umiestnené 
na viditeľnejšom
mieste

Prezentácia

Newsletter, 
rollup, webstrán-
ka, prezentácia 
na facebook 
stránke

3.CLASS
PARTNER

Podujatia
Vystavenie 
monopostu na 
podujatiach 
partnera

Pozvánky na 
podujatia SGT

Monopost
Logo na 
monoposte

Prezentácia

Newsletter, 
rollup, webstrán-
ka, prezentácia 
na facebook 
stránke

Podujatia
Pozvánky na 
podujatia SGT

4.CLASS
PARTNER

Monopost
Logo na 
monoposte

Prezentácia

Newsletter, 
rollup, webstrán-
ka, prezentácia 
na facebook 
stránke

5.CLASS
PARTNER

Podujatia
Pozvánky na 
podujatia SGT

Prezentácia

Newsletter, 
rollup, webstrán-
ka, prezentácia 
na facebook 
stránke

4000 - 2500 € 2500 - 1000 € 1000 - 500 € do 500 €
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PODMIENKY,
INFORMÁCIE,
VYSVETLIVKY

Vyobrazenie umiestnenia 
a veľkosti loga je približné 
a ilustračné, ďalej upra-
vované podľa celkového 
dizajnu monopostu, v prí-
pade záujmu o spoluprácu 
je možná konzultácia kon-
krétne pre vašu spoločnosť 
pred uzavretím dizajnu.

Uvedené sumy, požiadav-
ky a následne to, čo doká-
žeme ponúknuť, slúži pre 
predstavu a orientačné 
kategorizovanie, ktoré sa  
v konečnom dôsledku od-
víja od vzájomnej dohody. 
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Naši partneri
a sponzori
v sezóne 2021

GENERÁLNY 
PARTNER:

1.CLASS 
PARTNERI:
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2.CLASS
PARTNERI:
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3.CLASS
PARTNERI:

4.CLASS
PARTNERI:

12

STUBA Green Team 2022 08


