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Tisková zpráva, Praha, 16. října 2018 
 
 

Nová kampaň Sanofi vyzdvihuje pokroky ve vývoji léků 
 

Jsme váš partner na cestě zdraví, připomíná kampaň, kterou s počátkem podzimu spustila v České republice 
společnost Sanofi. Čtenářům lifestylových časopisů a onlinů přibližuje jednotlivé terapeutické oblasti, v nichž působí.  

Podzimní kampaň společnosti Sanofi připomíná závažnost a dopady jak běžných onemocnění, tak vzácných diagnóz. 
Zmiňuje i pokroky ve vývoji léčiv, jichž tato přední světová biofarmaceutická firma dosahuje. „Kampaní chceme poukázat 
na závažnost celé řady běžných i vzácných nemocí a zároveň demonstrovat, jak vysoce inovativní léčba těchto chorob 
může být dostupná pacientům v České republice. K tomuto sdělení připojujeme náš firemní podpis partnera pacientů na 
cestě zdraví – Sanofi Empowering Life“, popisuje Libor Kytýr, ředitel komunikace společnosti Sanofi v České republice a 
na Slovensku. 

Kampaň je rozdělena do sedmi tematických celků. Věnuje se cukrovce, chřipce, roztroušené skleróze, vzácným 
onemocněním, bolesti, kardiovaskulárním potížím i běžnému nachlazení. Jejím cílem je přitáhnout pozornost k otázce 
vlastního zdraví, možnostem prevence a důležitosti správného a včasného řešení zdravotních potíží. První vlna kampaně 
probíhá od září do prosince 2018 v tištěných a online lifestylových médiích.  

Příklady vizuálů kampaně: 

   

 

   



 

 

 

*** 

 
O společnosti Sanofi 
Společnost Sanofi se věnuje podpoře lidí v jejich zdravotních výzvách. Jsme globální biofarmaceutická společnost zaměřená na lidské zdraví. 
Chráníme proti nemocem očkovacími látkami, poskytujeme inovativní léčbu, abychom bojovali proti bolesti a utrpení. Pomáháme pacientům, kteří 
trpí vzácnými nemocemi, a podporujeme miliony lidí s dlouhodobými chronickými chorobami. S více než 100 000 zaměstnanci ve 100 zemích 
Sanofi transformuje vědecké inovace na řešení zdravotní péče po celém světě. 
 
Sanofi, Empowering Life 
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Ředitel komunikace a tiskový mluvčí Sanofi Group CZ & SK 
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