
1/2  

 

 

  

 
Basın Bülteni  

 
Sanofi’nin Girişimcilik Programı PharmUp’ta  

Üçüncü Dönem Başladı: Son Başvuru Tarihi 18 Mart 
 
İstanbul, 18 Şubat 2022: Sanofi’nin sağlık sektöründe katma değer yaratacak yenilikçi 

fikirlerin gelişimine destek olmak için hayata geçirdiği Girişimcilik Programı PharmUp’ın üçüncü 

dönemi başlıyor.  

 

Türkiye’nin girişimcilik alanındaki köklü kurumlarından Endeavor iş birliğinde gerçekleşecek yeni 

dönemin takvimine göre, başvurular 18 Mart 2022 tarihine kadar sanofi.com.tr/tr/pharmup 

üzerinden yapılabilecek. Yeni dönemin kategorileri Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler 

(giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam 

Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak 

belirlendi. 

 

Sağlık dikeyinde çalışan, ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu 

programda seçilecek girişimler için Endeavor ile birlikte hazırlanan mentörlük desteği ve eğitimler 

içeren hızlandırma dönemi başlayacak. Bu dönem sonrasında ürünlerini olgunlaştıran Start-up’lar 

9 Haziran 2022’de gerçekleştirilecek programın ödüllü final gününde (Demo Day) sektörün önde 

gelen isimlerine projelerini tanıtma şansı bulurken somut çözümü olan projelere Sanofi ile iş 

birliği fırsatı sunulacak. Bunlara ek olarak, programa katılacak girişimciler arasından belirlenecek 

kişiler, Haziran'da Paris’te yapılacak olan VivaTech konferansına Sanofi sponsorluğunda 

katılabilecek. 

 

PharmUp’ta 2019’dan beri 11 girişimciye destek verildi 
 

İlki 2019 yılında gerçekleşen programa, bugüne kadar toplamda 133 girişimci başvuru yaptı. Bu 

başvuruların içinden programa seçilen 11 girişimci, PharmUp’ın hızlandırma dönemine 

katılmışlardı. Bu dönem sonunda ürünlerini olgunlaştırma şansı bulan girişimciler iş fikirlerini 

PharmUp’ın jüri üyelerinin değerlendirmelerine sundular. 

 

 

 
Sanofi Hakkında 

Yenilikçi bir küresel sağlık şirketi olarak, amacımız doğrultusunda hareket ediyoruz: İnsan 

hayatını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşindeyiz. Dünya genelinde yaklaşık 100 ülkedeki 

çalışanlarımız imkansızı mümkün kılan sağlık çözümleri sağlıyor, tıp pratiğini daha ileriye taşımak 

için çalışıyor. Sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu stratejimizin merkezine koyarken, dünya 

çapında milyonlarca hastanın adeta kaderini değiştiren sağlık çözümlerini ve hayat kurtaran 

aşıları sağlıyoruz.  

Sanofi, EURONEXT: SAN ve NASDAQ: SNY borsalarında işlem görmektedir.  

 
Endeavor Hakkında 

Merkezi New York’ta olan, etkin girişimcileri destekleyen ve 40 ülkede faaliyet gösteren Endeavor 

Derneği, Türkiye’de 2007 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ve mentörlerinin desteğiyle 

büyüme aşamasındaki ScaleUp şirketleri tespit ederek büyümelerine ivme kazandırmaktadır. 

Tüm dünyadan 1700’den fazla girişimci ve 3200’den fazla mentörü ağında bulunduran 

Endeavor’ın, Türkiye’den seçilen 70 şirketi arasında Yemeksepeti, Insider, Gram Games ve son 
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dönemde satışı gerçekleşen Peak Games, iyzico ve Foriba gibi başarılı şirketler bulunuyor. 

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığını Mynet Kurucu ve Başkanı Emre Kurttepeli 

üstleniyor. Detaylar için: www.endeavor.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. 

 
 
 
 

Sanofi Türkiye Medya İlişkileri 
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