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SANOFI ÇALIŞANLARI ‘SANOFI AİLE GÜNÜ’NDE BULUŞTU! 

 

İlaç sektörünün öncülerinden Sanofi,  14 Mayıs tarihinde çalışanlarını  ‘Sanofi Aile 

Günü’ etkinliğinde bir araya getirdi. Fransız Bahçeleri’nde gerçekleşen etkinlikte 

Sanofi çalışanlarına eşleri, çocukları ve sevdikleri de eşlik etti.  

 

 

22.05.2017 / İstanbul: İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeden, 

bunları geliştiren ve hizmete sunan dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Sanofi, düzenlediği 

sosyal organizasyonlar ve ‘Sanofi’de Hayat’ programıyla çalışanların iş-yaşam dengesini 

korumaya devam ediyor.  

 

Çalışanlarının iş dışındaki yaşamını destekleyerek motivasyonlarını artıran Sanofi, ‘Aile Günü’ 

etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdi.  14 Mayıs, Pazar günü gerçekleşen etkinlikte Sanofi 

çalışanları; yılın yorgunluğunu eşleri çocukları ve sevdikleri ile birlikte eğlenerek attı. Fransız 

Bahçeleri’nin büyüleyici atmosferi eşliğinde yapılan organizasyona İstanbul merkez ofis 

çalışanları ile İstanbul’da ikamet eden saha ekibi ve aileleri olmak üzere toplam 720 kişi katıldı.  

 

Keyif dolu bir organizasyon! 

Geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleşen ve gelenekselleşme yolunda giden ‘Sanofi Aile Günü’ 

etkinliğinde bu yıl bir ilk gerçekleştirildi. Etkinlik eş zamanlı olarak Türkiye genelinde seçilen 

bölgelerde yaklaşık 900 kişi ile kutlandı. Organizasyonun yapıldığı iller çalışan yoğunluklarına 

göre belirlenirken bu iller arasında; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, 

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, 

Trabzon, Tokat ve Zonguldak yer aldı.  

 

Saat 10:00 ile 16:00 arasında yapılan etkinlikte çocuklar için de özel faaliyetler düşünüldü. 

Bölgelerde aynı anda gerçekleşen organizasyon alanları ile canlı bağlantı yapıldı. Takım 

oyunlarının oynandığı günde ayrıca tüm katılımcılar ile birlikte büyük bir selfie fotoğrafı çekildi ve 

Sanofi Logosu oluşturuldu. Canlı müzik dinletileri de günün keyifle geçmesini sağladı. Büyük 

Sanofi Ailesinin parçası olan çalışanlar ve aileleri, renkli anlara sahne olan ‘Sanofi Aile 

Günü’nde buluşarak keyifli bir bahar gününün tadını çıkardı.  

 

 

Sanofi hakkında 

Sağlıkta global bir lider olan Sanofi hastaların ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda tedavi çözümleri keşfeder, 

geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi’nin güç kaynağı olan alanlar şunlardır: Diyabet çözümleri, beşeri aşılar, 

yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişen pazarlar ve Sanofi Genzyme. Sanofi, Paris (EURONEXT: SAN) ve New 

York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Detaylı bilgi için: www.sanofi.com.tr  

http://www.sanofi.com.tr/

