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1. Kuldsponsor – toetussumma > 6500 € (NB! Viimane vaba koht!)
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Kuldsponsorid kajastatakse ja nimetatakse telereklaamis.
Kuldsponsor nimetatakse raadioreklaamis.
Kuldsponsori kajastus võistluste ja võistlusalade raames:
o 4 LOGO suurusega 50 x 30 cm võistlusala nr 1 piirdel;
o 4 LOGO suurusega 50 x 30 cm võistlusala nr 2 piirdel;
o 4 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse joonejärgimiste väljaku(te)le;
o 4 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse Folkrace võistlusväljakule;
o 4 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse labürindi võistlusväljakule;
o 4 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse linnaläbimise võistlusväljaku(te)le;
o 4 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse 3 kg Sumo võistlusväljaku alusele.
Eriüritused ja -võimalused Kuldsponsorile:
o ettevõttenimelise robotivõistluse korraldamise võimalus, mis tagab väga hea
kajastuse terve projekti vältel (auhinnafond min väärtus 3000 €, kokkulepete ja
tingimuste paikapanemise tähtaeg on 1. juuni);
o ettevõttele garanteeritakse TASUTA töötoa korraldamise võimalus (kokkulepete ja
tingimuste tähtaeg on 1. september);
o Kuldsponsorile antakse võimalus panna välja eriauhind ning viia läbi sellekohane
autasustamine (auhinna min väärtus on 300 € ja tingimuste tähtaeg on 1. september);
o ettevõttenimelise publikumängu korraldamise võimalus koos auhindamisega
(auhinna min väärtus on 300 € ja tingimuste tähtaeg on 1. september);
o Kuldsponsoril on võimalus osaleda Robotexi Tehnoloogianäitusel TASUTA (boksi
suurus 12 m2, tavahind 1500 €, tingimuste ja kokkulepete tähtaeg on 1. oktoober).
Kuldsponsori LOGO kajastatakse suurel lava tagataustaks oleval bänneril, mis jääb
tagataustaks esinejatele, auhindamistele ja pildistamistele.
Kuldsponsorid on kajastatud registreerimissüsteemis kogu registreerimisperioodi vältel ning
hiljem ka ajaloo all.
Kuldsponsorid on kajastatud võistlussüsteemis, mille kaudu toimub võistluste punktide
kuvamine pealtvaatajatele. Hiljem lisatakse võistluspäevade salvestised Internetti, kus kõigil on
võimalik tervet üritust järelvaadata.
Kuldsponsori LOGO on toodud kõigil Robotex 2016 võistlejatele, meeskonnale ja
pealtvaatajatele tellitavatel T-särkidel, mille koguarv ulatub üle tuhande.
Kuldsponsori LOGO saab kajastatud kõikidel välireklaamidel (välireklaami kasutamine sõltub
võimalustest).
Ettevõtte LOGO paigutatakse kõigile Robotexi reklaamimiseks mõeldud veebibänneritele
(arvestatakse ka bännerite suurust, alates millest on logode lisamine otstarbekas ja võimalik).
LOGO kajastatakse kõigis publikatsioonides, ajalehtedes ja ajakirjades ilmuvatel
reklaammaterjalidel ning bänneritel.
Ürituse toimumise päevadel kajastatakse LOGO kolmel 2 x 1 m suurusel bänneril, mis
paigutatakse võistluse-, võistleja- ja/või pealtvaatajaaladesse.
Kuldsponsori LOGO paigutatakse ürituse reklaamimiseks mõeldud roll-up’idele, mida
eksponeeritakse kaubanduskeskustes, ülikoolides ja koolides demoetteastete raames.
LOGO kajastatakse reklaamvideol, mida kasutatakse Robotexi reklaamimiseks
sotsiaalmeedias, ülikoolide LCDdel, online meedias ja siseTVdes.
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Kuldsponsor kajastatakse Robotex 2016 kokkuvõtvas digitaalklipis ja timelapse’l, mida
näidatakse sotsiaalmeedias ja mitmetel kodulehtedel.
Kuldsponsori LOGO eksponeeritakse kõikidel diplomitel, mille koguarv küündib sajani.
Kuldsponsorid saavad nimetatud kõigis Robotexi teavituskirjades.
Ettevõte kajastatakse kui Robotexi Kuldsponsor TTÜ poolt väljastatavates pressiteadetes.
Kuldsponsori LOGO paigutatakse Robotexi ametlikule kodulehele www.robotex.ee kolme
kohta ning see asetseb esimeste seas.
Robotexi ametlikul fännilehel www.Facebook.com/RobotexEstonia saavad kõik
Kuldsponsorid nimetatud korduvalt.
Reklaamtrükised, kus kõik sponsorid ja toetajad on vastavalt kajastatud: flaierid, plakatid (A3,
A2), voldikud, lauarääkijad ja muud reklaammaterjalid.
Ettevõte kui Kuldsponsor nimetatakse korduvalt ürituse avamisel ja selle vältel.

NB! Kuldsponsor tõstetakse teistest rohkem esile ning logo on ligikaudu kaks korda suurem kui
tavasponsoril. Kuldsponsor kajastatakse artiklites, mis kirjutatakse erinevatesse tehnikat
populariseerivatesse ajakirjadesse. Kõik reklaammaterjalidega seonduvad kulutused katab MTÜ
Robotex.

ÜRO Peasekretär Ban Ki-moon Robotex 2013
raames kõnet pidamas.
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2. Suursponsor – toetussumma > 3000 €
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Ettevõte nimetatakse kui Suursponsor raadioreklaamis.
Suursponsori kajastus võistluste ja võistlusalade raames:
o 2 LOGO suurusega 50 x 30 cm võistlusala nr 1 piirdel;
o 2 LOGO suurusega 50 x 30 cm võistlusala nr 2 piirdel;
o 2 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse joonejärgimiste väljaku(te)le;
o 2 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse Folkrace võistlusväljakule;
o 2 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse labürindi võistlusväljakule;
o 2 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse linnaläbimise võistlusväljaku(te)le;
o 2 LOGO suurusega 15 x 9 cm paigutatakse 3 kg Sumo võistlusväljaku alusele.
Eriüritused ja -võimalused Suursponsorile:
o ettevõttele garanteeritakse TASUTA töötoa korraldamise võimalus (kokkulepete ja
tingimuste tähtaeg on 1. september);
o Suursponsorile antakse võimalus panna välja eriauhind ning viia läbi sellekohane
autasustamine (auhinna min väärtus on 300 € ja tingimuste tähtaeg on 1. september);
o ettevõttenimelise publikumängu korraldamise võimalus koos auhindamisega
(auhinna min väärtus on 300 € ja tingimuste tähtaeg on 1. september);
o Suursponsoril on võimalus osaleda Robotexi Tehnoloogianäitusel TASUTA (boksi
suurus 8 m2, tavahind 1000 €, tingimuste ja kokkulepete tähtaeg on 1. september).
Suursponsori LOGO kajastatakse suurel lava tagataustaks oleval bänneril, mis jääb
tagataustaks esinejatele, auhindamistele ja piltidele.
Suursponsorid on kajastatud registreerimissüsteemis terve registreerimisperioodi vältel ning
hiljem ka ajaloo all.
Suursponsorid on kajastatud võistlussüsteemis, mille kaudu toimub võistluste punktide
kuvamine pealtvaatajatele. Hiljem lisatakse võistluspäevade salvestised Internetti, kus kõigil on
võimalik tervet üritust järelvaadata.
Suursponsori LOGO on toodud kõigil Robotex 2016 võistlejatele, meeskonnale ja
pealtvaatajatele tellitavatel T-särkidel, mille koguarv ulatub üle tuhande.
Suursponsori LOGO saab kajastatud kõikidel välireklaamidel (välireklaami kasutamine sõltub
võimalustest).
Ettevõtte LOGO paigutatakse kõigile Robotexi reklaamimiseks mõeldud veebibänneritele
(arvestatakse ka bännerite suurust, alates millest on logode lisamine otstarbekas ja võimalik).
LOGO kajastatakse kõigil publikatsioonides, ajalehtedes ja ajakirjades ilmuvatel
reklaammaterjalidel ning bänneritel.
Ürituse toimumise päevadel kajastatakse LOGO kahel 2 x 1 m suurusel bänneril, mis
paigutatakse võistluse-, võistleja- ja/või pealtvaatajaaladesse.
Suursponsori LOGO paigutatakse ürituse reklaamimiseks mõeldud roll-up’idele, mida
eksponeeritakse kaubanduskeskustes, ülikoolides ja koolides demoetteastete raames.
LOGO kajastatakse reklaamvideol, mida kasutatakse Robotexi reklaamimiseks
sotsiaalmeedias, ülikoolide LCDdel, online meedias ja siseTVdes.
Suursponsor kajastatakse Robotex 2016 kokkuvõtvas digitaalklipis ja timelapse’l, mida
näidatakse sotsiaalmeedias ja mitmetel kodulehtedel.
Suursponsori LOGO eksponeeritakse kõikidel diplomitel, mille koguarv küündib sajani.
Suursponsorid nimetatakse kõigis Robotexi teavituskirjades.
Ettevõte kajastatakse kui Robotexi Suursponsor TTÜ poolt väljastatavates pressiteadetes.
Suursponsori LOGO paigutatakse Robotexi ametlikule kodulehele www.robotex.ee.
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Robotexi ametlikul fännilehel www.Facebook.com/RobotexEstonia saavad kõik
Suursponsorid nimetatud korduvalt.
Reklaamtrükised, kus kõik sponsorid ja toetajad on vastavalt kajastatud: flaierid, plakatid (A3,
A2), voldikud, lauarääkijad ja muud reklaammaterjalid.
Ettevõte kui Suursponsor nimetatakse korduvalt ürituse avamisel ja selle vältel.

NB! Suursponsori logo tõstetakse esile ning logo on umbes 1,5 korda suurem kui tavasponsoril.

Robotex 2015 uue veeralli võistluse
ettevalmistused

Duroc Machine Tool robotmanipulaatori
ekspositsioon Tehnoloogianäitusel

3. Sponsor – toetussumma > 1000 €
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Eriüritused ja -võimalused Sponsorile:
o Sponsorile antakse võimalus panna välja eriauhind ning viia läbi sellekohane
autasustamine (auhinna min väärtus on 300 € ja tingimuste tähtaeg on 1. september);
o ettevõttenimelise publikumängu korraldamise võimalus lisatasu eest koos
auhindamisega (auhinna min väärtus on 300 € ja tingimuste tähtaeg on 1. september);
o Robotexi Sponsorile on Tehnoloogianäitusel osalemine 50% soodsam, 250 € (boksi
suurus 4 m2, tavahind 500 €, tingimuste ja kokkulepete tähtaeg on 1. oktoober).
Sponsorid on kajastatud registreerimissüsteemis terve registreerimisperioodi vältel ning
hiljem ka ajaloo all.
Sponsorid on kajastatud võistlussüsteemis, mille kaudu toimub võistluste punktide kuvamine
pealtvaatajatele. Hiljem lisatakse võistluspäevade salvestised Internetti, kus kõigil on võimalik
tervet üritust järelvaadata.
LOGO kajastatakse kõigil publikatsioonides, ajalehtedes ja ajakirjades ilmuvatel
reklaammaterjalidel ning bänneritel.
Ürituse toimumise päevadel kajastatakse LOGO 2 x 1 m suurusel bänneril, mis paigutatakse
võistluse-, võistleja- või pealtvaatajaalasse.
Sponsori LOGO paigutatakse ürituse reklaamimiseks mõeldud roll-up’idele, mida
eksponeeritakse kaubanduskeskustes, ülikoolides ja koolides demoetteastete raames.
LOGO kajastatakse reklaamvideol, mida kasutatakse Robotexi reklaamimiseks
sotsiaalmeedias, ülikoolide LCDdel, online meedias ja siseTVdes.
Sponsorid kajastatakse Robotex 2016 kokkuvõtvas digitaalklipis ja timelapse’l, mida
näidatakse sotsiaalmeedias ja mitmetel kodulehtedel.
Sponsori LOGO eksponeeritakse kõikidel diplomitel, mille koguarv küündib sajani.
Ettevõte kajastatakse kui Robotexi Sponsor TTÜ poolt väljastatavates pressiteadetes.
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Sponsori LOGO paigutatakse Robotexi ametlikule kodulehele www.robotex.ee.
Robotexi ametlikul fännilehel www.Facebook.com/RobotexEstonia saavad kõik Sponsorid
nimetatud korduvalt.
Reklaamtrükised, kus kõik sponsorid ja toetajad on vastavalt kajastatud: flaierid, plakatid (A3,
A2), voldikud, lauarääkijad ja muud reklaammaterjalid.
Ettevõte kui Sponsor nimetatakse korduvalt ürituse avamisel ja selle vältel.

4. Toetaja – rahaline või materiaalne toetus kuni 1000 €, ettevõtte tooted,
kinkekaardid, teenused või allahindlused, mida Robotex korraldusel vajab
•
•
•
•
•
•
•

Robotexi Toetajale on Tehnoloogianäitusel osalemine 20% soodsam, 400 € (boksi suurus 4
m2, tavahind 500 €, tingimuste ja kokkulepete tähtaeg on 1. september).
Toetaja kajastatakse Robotex 2016 kokkuvõtvas digitaalklipis ja timelapse’l, mida näidatakse
sotsiaalmeedias ja mitmetel kodulehtedel.
Ettevõte kajastatakse kui Robotexi Toetaja TTÜ poolt väljastatavates pressiteadetes.
Toetaja LOGO paigutatakse Robotex ametlikule kodulehele www.robotex.ee.
Robotexi ametlikul www.Facebook.com/RobotexEstonia fännilehel saavad kõik Toetajad
nimetatud korduvalt.
Reklaamtrükised, kus kõik toetajad on vastavalt kajastatud: flaierid, plakatid (A3, A2),
voldikud, lauarääkijad ja muud reklaammaterjalid.
Ettevõte kui Toetaja nimetatakse korduvalt ürituse avamisel ja selle vältel.

NB! Kõik toetajad nimetatakse ka Robotex 2016 toimumise kohapeal. Täpsed koostöötingimused
selgitatakse läbirääkimiste teel.
•
•
•

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.
Robotexi korraldusmeeskond jätab endale õiguse valida nii Tehnoloogianäituse eksponente kui
ka eksponaate.
Robotexi korraldusmeeskond jätab endale õiguse muuta sponsorluspakette vastavalt
ürituskorralduslikule vajadusele.

Jalgpallirobot SIIL Robotex 2014 laval

„ICD Grand Challenge“ tšeki üleandmine

