RoboCup
Dutch Open

INDOOR SPORTCENTER EINDHOVEN 25 - 29 APRIL 2012
Onderdelen
De volgende RoboCup onderdelen zullen vertegenwoordigd zijn tijdens het evenement:
- RoboCup Mid-Size League			
- RoboCup Humanoid League (demo)
- RoboCup Simulation Leagues (2D, 3D en ‘rescue’) - RoboCup @Home League
- RoboCup Standard Platform league (demo)
- RoboCup Junior League			

Sponsoring
De RoboCup Dutch Open biedt vele mogelijkheden voor sponsoring. Zo kunnen bijvoorbeeld
eenvoudig sponsorpakketten worden samengesteld met de onderstaande lijst. Daarnaast
kunnen wij ruimte bieden voor uw specifieke wensen ten aanzien van sponsoring. Voor
sponsoring verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met Harrie van de Loo
(06 22965799) of via mail (info@robocupdutchopen.nl).
Exclusieve stand (eyecatcher) op de techniek beurs 25,26 april		

€ 5000

Een stand op de techniek beurs 25,26 april					

€ 2000

Logo op Dutch Open reclameposter gehangen door Eindhoven en omgeving

€ 5000

Een VIP tour in de team area max 15 personen				

€ 500

Banner(s) bij de ingang Afm: b/h 85X200:

					

€ 600

Banner(s) bij de ingang Afm: b/h 100X200: 					

€ 700

Banner(s) bij de toernooivelden Afm: b/h 85X200:

				

€ 400/veld

Banner(s) bij de toernooivelden Afm: b/h 100X200: 				

€ 500/veld

5 st reclame ballonnen Ø 150cm hangend in de team-area ruimtes

€ 400

Logo op de goody-bag +inhoud geschonken aan elke deelnemer		

€ 1000

Logo op de home webpagina van de Dutch Open				

€ 2000

Logo op de dagelijkse nieuwsbrief						

€ 500

Logo op de sponsor pagina van de website					

€ 100

Logo op uitzending event op TUE TV webstreaming				

In overleg

Tijdslot gedurende een dag voor een bezoek aan de VIP lounge max 20 p.

In overleg

Adoptie van deelnemend team (Japan, China) dat als tegenprestatie de
bedrijfsnaam of bedrijfslogo draagt op teamshirt

In overleg
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RoboCup is een wereldwijde organisatie met als doel om een
robotvoetbalteam te ontwikkelen dat in het jaar 2050 kan winnen
van de menselijke wereldkampioen voetbal. Binnen RoboCup wordt
nieuw ontwikkelde kennis op het gebied van robots gedeeld met de
deelnemende groepen zodat de technologie sneller vooruitgaat. Door
het voetbal als toepassing te nemen wordt een breed publiek bereikt.
Toernooien

Robots in de maatschappij

Naast het jaarlijkse wereldkampioenschap vinden er ieder jaar
ook regionale open RoboCup
toernooien plaats. Als thuisbasis
van het succesvolle RoboCup-team
Tech United en als trotse universiteit in de “Smartest Region
of the World” zal de Technische
Universiteit Eindhoven in 2012 de
RoboCup Dutch Open organiseren,
een hoogwaardig technisch
evenement waarin de robotica
centraal staat. Meer dan 250
deelnemers uit diverse landen
zullen in onderlinge competitie op
sportieve wijze de laatste robottechnologie demonstreren.

Robots die zich voortbewegen,
communiceren met en reageren
op hun steeds veranderende
omgeving kunnen maatschappelijk
breed toegepast worden. Binnen
RoboCup zijn hiervoor de RoboCup
Rescue en RoboCup @Home
competities gevormd. De Rescuerobots kunnen worden ingezet bij
rampen of andere calamiteiten
waar mensen tekort schieten of
onnodig gevaar lopen. @Home
streeft ernaar robots te ontwikkelen
die inzetbaar zijn in huishoudelijke en zorgomgevingen zoals
zieken- en verpleeghuizen waar
ze mensen assisteren en zware
werkzaamheden kunnen verrichten
zoals het tillen van patiënten.

Robotvoetbal
De ontwikkeling van het robotvoetbal vindt plaats in drie competities, de Small-size, de Middlesize en de Humanoid league. De
Small-size league speelt op een
klein veld waarboven een camera
hangt die de robots van informatie
voorziet over de positie van bal,
medespelers en tegenstanders.
Hierbij ligt de nadruk op de
ontwikkeling van het samenspel
van de robots. De Middle-size
league speelt met teams van
geheel autonome robots op
een veld van 12 bij 18 meter.
De robots voetballen geheel
zelfstandig en overleggen over
gezamenlijke acties. In de
Humanoid league hebben de
robots een menselijke gestalte
en ligt de nadruk op basisvaardigheden als lopen, rennen en
schieten. Het resultaat van deze
drie leagues zal uiteindelijk een
team van androïde robots zijn dat
zelfstandig voetbalt volgens een,
tijdens de wedstrijd steeds
veranderende, tactiek.
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RoboCup Junior
Techniekpromotie is een belangrijke doelstelling van de RoboCup
Dutch Open. RoboCup heeft
daarvoor een Junior league waarin
kinderen onderling wedstrijden
spelen met zelfgemaakte robots.
Naast Nederlandse teams hebben
ook teams uit Duitsland, België en
Italië reeds interesse getoond voor
deelname aan de Dutch Open.

RoboCup Dutch Open
Organisatie van de RoboCup Dutch
Open past perfect in Brainport
Eindhoven als “Smartest Region
of the World”. De Technische
Universiteit Eindhoven als trekker
van het evenement is zeer actief
in de robotica. Zo behaalde het
TU/e Robocup team Tech United
in de afgelopen jaren vier maal
een tweede plaats op het wereldkampioenschap robotvoetbal. De
Robocup Dutch Open zal, met
gemiddeld 2500 bezoekers per
dag, Eindhoven en de omliggende
hightech industrie als innovatief

centrum van Nederland op de
kaart zetten. De RoboCup Dutch
Open 2012 wordt gehouden van 25
tot en met 29 april 2012, en zal
plaatsvinden in het Indoor Sportcentrum aan de Aalsterweg te
Eindhoven. In deze schitterende,
ruime locatie is alles aanwezig om
van dit evenement een groot
succes te maken.

Activiteiten
Naast de RoboCup competities
zullen er nog vele interactieve
demonstraties van roboticatoepassingen zijn, zoals een
robotvoetbaltafel, een robot DJ,
en voor de allerkleinsten een
knuffelarena met robotdino’s.

Industrie-beurs 25 + 26 april
Een tweedaagse beurs tijdens de
Dutch Open geeft de hightech
industrie van Nederland gelegenheid om zichzelf te manifesteren
ter promotie van eigen producten,
diensten en ontwikkelingen.
Dankzij de vele aanwezige bezoekers
en bedrijven kan uw aanwezigheid
op de beurs van grote waarde zijn.
Verder geeft het uw bedrijf de
kans om in contact te komen met
honderden studenten en onderzoekers als potentiële werknemers
van uw bedrijf.

PR
Het evenement zal actief gepromoot worden via TV, radio,
kranten, sociale media (Facebook,
twitter, linkedIn…) en websites
(waaronder www.robocupdutchopen.nl). Inmiddels wordt al een
speciaal opgericht Robocup Dutch
Open promotieteam ingezet om zo
veel mogelijk onderwijsinstellingen
te bezoeken voor het verwerven
van naamsbekendheid en bezoekers.
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