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1ο Βραβείο για τη Sanofi Ελλάδας στα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. 
  

∗ Το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & 
Ευαισθητοποίησης Κοινού» απονέμεται στη Sanofi Ελλάδας για το πρόγραμμα 
«Ένα μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής» 

∗ Το «ποδήλατο αγώνων ζωής» μοιάζει σαν οποιοδήποτε άλλο, όμως στην 
πραγματικότητα αναπαριστά κάποια από τα συμπτώματα της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης 

 
ΑΘΗΝΑ, 20 Φεβρουαρίου 2020 – Μία ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η Sanofi 
Ελλάδας για τη δραστηριοποίησή της στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, 
αυτή τη φορά στα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ., τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης των 
βέλτιστων πρακτικών στην αγορά του Φαρμάκου και των προϊόντων υγείας.  
Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία για την Πολλαπλή Σκλήρυνση «Ένα μοναδικό 
ποδήλατο… αγώνων ζωής» απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 
«Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού». Η τελετή 
απονομής των Αριστείων 2018-2019 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 
Φεβρουαρίου 2020, στο Μέγαρο Μουσικής, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στο 
πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management.  

«Η διάκριση της καμπάνιας «Ένα μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής» στα Αριστεία 
Ε.Ε.Φα.Μ., είναι ιδιαίτερα τιμητική και μας δεσμεύει στο να συνεχίσουμε να 
υποστηρίζουμε την κοινότητα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης», σημείωσε η κα Χριστίνα 
Βεϊοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Sanofi Ελλάδας και Κύπρου. «Η εμπειρία με 
το «μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής» είναι μία άσκηση ενσυναίσθησης κάποιων 
συμπτωμάτων που βιώνουν οι ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οι ασθενείς δίνουν τον 
προσωπικό τους αγώνα ζωής, καθημερινά, σε δύσκολες διαδρομές, και οφείλουμε να 
είμαστε δίπλα τους».  
 
Η πρωτοβουλία «Ένα μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής» πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας, ανέδειξε με έναν πρωτότυπο τρόπο 
κάποια από τα συμπτώματα που βιώνουν ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση και 
επικοινώνησε το μήνυμα: η έγκαιρη διάγνωση, παρέμβαση και θεραπεία οδηγεί σε 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες 
που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου και μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα 
των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση. 
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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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