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Τριπλή διάκριση για τη Sanofi Ελλάδας στα Healthcare 
Business Awards 

  
Δύο χρυσά και ένα ασημένιο βραβείο για την πρωτοβουλία  

«Ένα μοναδικό ποδήλατο…αγώνων ζωής» 
  
ΑΘΗΝΑ, 03 Οκτωβρίου 2019 – Με τρία βραβεία διακρίθηκε η Sanofi Ελλάδας στη φετινή 
απονομή των Healthcare Business Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει 
την αριστεία, τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες δράσεις στον κλάδο της Υγείας. 
Ειδικότερα, η Sanofi απέσπασε δύο χρυσά και ένα ασημένιο βραβείο για την πρωτότυπη 
καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, με τίτλο «Ένα 
μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής». Τη χρυσή διάκριση έλαβε στις κατηγορίες 
«Κοινωνική Ευαισθησία» και «Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής» ενώ το ασημένιο βραβείο 
έλαβε στην κατηγορία «Επικοινωνία».  
 
Με «πρωταγωνιστή» ένα ειδικά τροποποιημένο ποδήλατο, για την κατασκευή του οποίου 
συνεργάστηκαν ασθενείς, νευρολόγοι, φυσικοθεραπευτές και μηχανικοί, η καμπάνια 
επιδιώκει να αναδείξει με έναν πρωτότυπο τρόπο ορισμένα από τα συμπτώματα της 
Πολλαπλής Σκλήρυνσης και την επίδρασή τους στους ασθενείς. Απώτερος στόχος της 
πρωτοβουλίας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τόσο τους ίδιους όσο και τους 
φροντιστές τους, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τη νόσο και να 
βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. 
 
Το «μοναδικό ποδήλατο…αγώνων ζωής», που πρώτος δοκίμασε ο πρεσβευτής της 
καμπάνιας, Κωστής Μαραβέγιας, τροποποιήθηκε έτσι, ώστε το άτομο που το δοκιμάζει, να 
αισθάνεται ορισμένα από τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Αφαιρέθηκαν 
κομμάτια από το δίσκο, δυσκολεύοντας τη χρήση των ταχυτήτων, τροποποιήθηκε η σέλα 
ώστε να προκαλεί αίσθηση μουδιάσματος στον αναβάτη και προστέθηκαν στο τιμόνι 
μεταλλικά σφαιρίδια που προεξέχουν, κάνοντας τις λαβές  δυσλειτουργικές και την οδήγηση 
δύσκολη.  
 
Ο κ. Didier Cochet, Country Chair της Sanofi για Ελλάδα και Κύπρο, και General Manager, 
Sanofi Genzyme για Ελλάδα και Κύπρο δήλωσε σχετικά: «Οι τιμητικές διακρίσεις για την 
καμπάνια «Ένα μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής», αποτελούν επιβράβευση των 
προσπαθειών μας και ενισχύουν τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινότητα της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
προγράμματα που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών». 
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Η καμπάνια «Ένα μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής», υλοποιείται υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ). Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.sanofi.gr. 
 

 
Σχετικά με τη Sanofi 
 
Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
υγείας. Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία. 
Προλαμβάνουμε τις ασθένειες με εμβόλια και προσφέρουμε καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αμβλύνουν 
τον πόνο και βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο στους λίγους που 
πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις 
ανά την υφήλιο. Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, η Sanofi μετατρέπει την 
επιστημονική καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Sanofi, Empowering Life, Ενδυναμώνοντας τη Ζωή  
 
www.sanofi.com 
www.sanofi.gr 

 
 

 
Τμήμα Επικοινωνίας  
Sanofi Ελλάδας 
 
Χριστίνα Βεϊοπούλου  
Τηλ: 210 9001600 
info.greece@sanofi.com 
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