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Kik vagyunk mi?

Lelkes egyetemisták. Olyan hallgatók akik idejüket és energiájukat nem sajnálva
fáradoznak azon, hogy tudjanak folytatni egy közel 40 éves hagyományt egyetemi
tanulmányaik és munka mellett.

Mi az a KIN KUPA?

A KIN vagyis Kandós Ifjúsági Napok egy 1982-ben indult rendezvény,
mely évente kerül megrendezésre, és az Óbudai Egyetem 10 csapata indul rajta.
6 kara van egyetemünknek, ebből 5 állít ki saját csapatot a maradék 5, pedig
a Kandó Kar 5 intézete amelyek a hagyománytisztelet miatt indulnak külön-külön.
Ez egy 24 órás vetélkedő, melyben a csapattagoknak kreatív, olykor szakmai
feladatokat kell megoldaniuk a győzelemért. A kupa nem csak egyetemünkön
népszerű, más felsőoktatási intézményekből is érkeznek tagok különböző
csapatokban. A versenyt minden évben az előző évi győztes csapat szervezi.

Mi az a HIPI?

A HIPI, vagyis a Híradástechnika Intézet az egyik legrégebbi kupázó csapat.
Történelmünk során számos alkalommal sikerült már megnyernünk a kupát,
így volt ez a 2019 májusi alkalommal is. Ránk hárult tehát a feladat,
hogy megszervezzük a 2020-as rendezvényt. Csapatunk több mint 100 főt számlál
és vannak köztünk leendő villamosmérnökök, gépészmérnökök,
valamint ipari termék- és formatervező mérnökök.

Miért támogasson minket?

Támogasson minket, mert általunk egy egész egyetem hallgatói közösségét
támogatja. A KIN Kupa egyetemünk legjobban várt és legnépszerűbb rendezvénye.
Kupa közben barátságok, szerelmek köttetnek, sőt már lánykérésre is volt példa
több ízben. Támogassanak minket, Önökkel karöltve megrendezhetjük minden
idők legjobb rendezvényét. Írjunk együtt történelmet! Nagyrabecsült támogatásuk
egészét a hallgatói közösségre kívánjuk fordítani.
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KIN Kupa számokban

11 842

Hallgatója van jelenleg az Óbudai Egyetemnek. Ez az intézmény
több nagy múltú főiskola integrációjából jött létre, majd érte el
az Egyetemei státuszt 2010-ben.

39. alkalommal kerül megrendezésre a rendezvény,
mely 1982 óta megállíthatatlanul halad az örök nagyság felé.
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Ennyien vettek részt a tavalyi Kandós Ifjúsági Napokon.

3 nap ami csak a hallgatókról, és a hallgatói közösségről szól.
.

240

3

24 óra alatt óránként 10 feladatot kell teljesíteni
a csapatoknak a kupa alatt.

A HIPI csapat számokban
212

212 fős névsorral nyertük meg a tavalyi rendezvényt.

Jelenleg 142 fő áll rendelkezésünkre a rendezvény
lebonyolításához.
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Eddig 6 alkalommal sikerült a dobogó
legfelső fokán végeznünk.
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142

Támogatói kategóriák
Bronz

Ezüst

Arany

Főtámogató

100.000 ft-ig

100.000250.000 ft

250.000500.000 ft

500.000 ft felett

logó pólón

Megjelenés

logó weboldalon
termékmegjelenítés
műszakiban megjelenés
(egyetemi újság)
Roll-up/molinó
előrendezvényen/kupán
logó karszalagon
logó a képeken

Promóció

köszönő poszt
céges ajándéktárgyakkal
promóció
stand előrendezvényen/
kupán
előadás egyetemen
Köszönő videó/
cégismertető videó
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Egyéb szponzorációs lehetőségek
Koncert támogatás

Vetélkedő támogatás

Az Ön cégéről nevezzük el
a színpadot,
így jelentetjük meg kiadványainkban.

Az 5 zsűriasztal egyikét az ön cégéről
nevezzük el, kérésre kihelyezzük
a molinójukat, illetve lehetőség
a zsűriben való részvételre.

250 000 ft

200 000 ft

Egyedi csomagok
Természetesen a csomagok és lehetőségek rugalmasak,
kérésre bármilyen csomagot összeállítunk!
Keressen minket bátran emailben!

Egyéb támogatás
Természetesen nem csak pénzbeli támogatásra van szükségünk,
termékekkel, vagy akár eszközökkel is tudják segíteni
a rendezvény létrejöttét. Amennyiben ilyen jellegű
felajánlása van, keressen minket emailben!
Nyitottak vagyunk bármilyen, Önök által felkínált együttműködésre!

Elérhetőség
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket emailben
a hipikin19@gmail.com-n vagy a kapcsolattartónknál!

5

