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‘Sanofi Benim’ programına globalden “Kültür 

Dalında En İyi İletişim Kampanyası” ödülü 

 
 

Sanofi Türkiye’nin 2012’de yayınladığı “2011 Sürdürülebilirlik Raporu”nun iletişimini 
yapmak ve çalışanlarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için başlattığı “Sanofi Benim” 

kampanyası, Sanofi Global’den ödül aldı. Sanofi Türkiye çalışanları, şirketin 
değerlerinin, vizyonunun ve Türkiye’ye yaptığı sürdürülebilir katkının birer parçası 

olduklarını “Sanofi Benim” adlı filmle anlatarak kampanyayı ölümsüzleştirdiler. 
 

Dünyada sağlık çözümleri üreten global bir şirket olarak yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de 
faaliyet gösteren Sanofi Türkiye, sürdürülebilirlik felsefesi kapsamında “Sanofi Benim 
Programı” ile ödüle layık görüldü.  
 
Sanofi Türkiye’nin 2012’de yayınladığı “2011 Sürdürülebilirlik Raporu”nun iletişimini yapmak 
ve çalışanlarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için başlattığı “Sanofi Benim” kampanyası, 
Sanofi Global’den ödül aldı. Bu kapsamda her bir Sanofi Türkiye çalışanı, “Sanofi Benim” 
felsefesini çeşitli iletişim aktivitelerinin yanı sıra bir mozaik filmle anlatarak programın 
iletişimini gerçekleştiren birer elçi olarak görev aldılar. Çalışanlar, Sanofi Türkiye Grubu 
olarak şirketin değerlerinin, vizyonunun ve Türkiye’ye yaptığı sürdürülebilir katkının birer 
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parçası olduklarını bizzat iletmiş oldular. Sanofi Benim Programı vesilesiyle Sanofi Global, 
Sanofi Türkiye’ye “Kültür Dalında En İyi İletişim Kampanyası” ödülünü verdi.  
 
Tüm dünyadan yapılan 71 başvuru arasından sadece altı programın ödül aldığı törende, 
Sanofi Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Laure Thibaud, ödülü Sanofi Türkiye Kurumsal 
İşler ve İletişim Direktörü Aysun Hatipoğlu’na takdim etti.   
 
Yüzlerce Sanofi Türkiye çalışanının katılımıyla Sanofi Benim felsefesi doğdu  
“Sanofi Benim” felsefesinin ve filmin ortaya çıkışına şirketin Türkiye’de ilk kez yayınladığı 
“2011 Sürdürülebilirlik Raporu” vesile oldu. Türkiye'nin dört bir yanından, yüzlerce Sanofi 
Grubu çalışanı rapor sürecinde aktif rol aldı ve bu sinerjiden “Sanofi Benim” doğdu. Bu 
kapsamda yüzlerce Sanofi Grubu çalışanının katılımıyla bir mozaik film çekildi. “Biz bütünün 
parçalarıyız, bu değer ve başarı zincirinin vazgeçilmez halkalarıyız” mesajının verildiği film 
için Sanofi İstanbul ofisinin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden saha çalışanlarıyla 
çekimler yapıldı. Tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği “Sanofi Benim” filminin 
müziklerini Ahmet Özden hazırladı.  

Sanofi Hakkında 

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları 
doğrultusunda tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi dünya 
çapında sağlık alanındaki yedi güç kaynağı şunlardır: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi 
ilaçlar, sık rastlanmayan rahatsızlıklar, tüketici ürünleri, gelişen pazarlar ve hayvan 
sağlığı. Sanofi Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında 
işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.sanofi.com 

 


