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Sanofi Grubu  

internetteki yüzlerini yeniledi 

Yeni ismi ve yeni logosu ile global stratejisini yansıtan Sanofi Grubu şirketlerinden 
Sanofi, Zentiva ve Genzyme internetteki yüzü olan web sitelerini yeniledi.  

Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarından Sanofi Grubu yenilenen kurumsal imajıyla beraber 

internetteki yüzü olan web sitelerini de yeniledi. Bu yaklaşım doğrultusunda yeni web siteleri şirket 

faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verirken ürün portföyü ve tedavi alanları da güncel olarak sunuluyor. 

2012 itibariyle kurumun stratejilerini yansıtacak şekilde yenilenen Sanofi Grubu’nun yeni logosu 

hasta odaklı yaklaşımı yansıtan “Umut Kuşu” figürü etrafındaki Yenilikçilik, Adaptasyon ve Büyüme 

sembolleri ile şekilleniyor. Sanofi Grubu yeni logosuyla beraber kurumsal kimliğinin  

 

Sanofi Grubu’nun yenilikçi kuruluşu Sanofi Türkiye www.sanofi.com.tr adresinden yeni yüzüyle tüm 

paydaşlarına geniş bilgi aktarımı sağlamayı amaçlıyor. Sanofi web sitesinde Kardiyovasküler, 

Tromboz, Onkoloji, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar, Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları ve İç 

Hastalıkları alanında genel bilgilere ve sağlık profesyonelleri için Sanofi’nin bu alanlara yönelik 

geliştirdiği ürünlere yer veriliyor. Web sitesinde ayrıca “Terimler Sözlüğü” sayfasında 

“Kardiyovasküler”, “Tromboz”, “Onkoloji”, “Diyabet” ve “Merkezi Sinir Sistemi” hakkındaki terimlerin 

açıklamaları paylaşılıyor. Sanofi’nin yenilenen kurumsal kimliğinin temsili niteliği taşıyan 

www.sanofi.com.tr adlı sitede, kurumun sosyal sorumluluk projeleri ve Sanofi Grubu’nun dünya 

çağındaki Ar-Ge deneyimi hakkında da detaylı bilgiler aktarılıyor. 

 

Diğer yandan Sanofi Grubu kuruluşlarından Zentiva da eşdeğer ilaçlarda kalite ve güvencenin altını 

çizen yeni kurumsal imajını yansıttığı yeni web sitesi ile paydaşlarıyla buluşuyor. Gerçek incinin 

değeri ile özdeşleştirilen “Sanofi Güvencesinde Eşdeğer Ürünler” görsel anlatım www.zentiva.com.tr 

web sitesinin temelini oluşturuyor. Web sitesinde ürünler ve kurum hakkında detaylı bilginin yanı 

sıra kariyer olanaklarına da yer veriliyor.  

 

Sanofi Grubu’na son olarak katılan Genzyme’ın da www.genzyme.com.tr adresli web sitesi yeni 

kurum kültürü doğrultusunda yenilendi  
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Sanofi hakkında 

Sağlık hizmetinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren global bir şirket olan Sanofi, hastaların 
gereksinimlerine odaklanmış tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi, yedi büyüme 
platformuyla sağlık hizmeti alanında güçlü yönlere sahiptir. Bu büyüme platformları: diyabet çözümleri, 
aşılar, yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişmekte olan pazarlar, hayvan sağlığı ve Genzyme’ın nadir 
hastalık ürünleridir. Sanofi, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem 
görmektedir. 


