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SANOFI, 66 ÇALIŞANI İLE ‘İSTANBUL CORPORATE 

GAMES’DE YARIŞACAK! 

İlaç sektörünün lider firmalarından Sanofi, ‘İstanbul Corporate Games’de 66 çalışanı ile 

farklı branşlarda yarışacak. Türkiye’nin en geniş katılımlı kurumsal spor organizasyonları 

arasında yer alan ‘İstanbul Corporate Games’ 12 – 14 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 

Çalışanlarının hayat kalitesini yükseltmeye yönelik aktiviteleri destekleyen Sanofi, 

motivasyonu ve takım ruhunu güçlendirecek turnuvadan başarıya imza atarak ödüllerle 

dönmeyi hedefliyor.  

 

28 Nisan 2017/ İstanbul- İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeden dünyanın 

önde gelen ilaç şirketlerinden Sanofi, kurumsal kimliği ve çalışanlarına olan yaklaşımı ile de fark 

yaratıyor. Türkiye’nin lider ilaç şirketlerinden Sanofi, çeşitli aktivitelerle de çalışanlarının başarılarını 

her alanda destekliyor. 

2016 yılında Yüzme, Koşu ve Masa Tenisi dallarında madalyalarla dönen Sanofi bu sene de 8 

kategoride yarışarak takım ruhunu güçlendirmeye devam edecek. 12 -14 Mayıs tarihleri arasında 

İstanbul’da düzenlenecek Corporate Games’de yüzlerce şirket çalışanı yarışacak. Türkiye ve dünyanın 

önemli şirketlerinden çalışanların 16 farklı spor alanında şirketlerini temsil edeceği İstanbul Corporate 

Games’de 700’ün üzerinde madalya dağıtılacak. 

Turnuva kapsamında 66 Sanofi çalışanı; futbol yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi,  satranç, yelken 

ve tavla kategorilerinde Sanofi’yi temsil edecek. Sanofi, Türkiye’nin en geniş katılımlı kurumsal spor 

organizasyonları arasında yer alan turnuvada başarılı sonuçlar elde ederek ödülleri toplamayı 

hedefliyor.  

Sanofi’de Hayat Var! 

Sanofi çalışanlarının iş-yaşam dengesini sağlamak amacıyla Sanofi’de Hayat programı kapsamında 

çeşitli uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda çalışanlara esnek çalışma saatleri, ayda iki gün 

uzaktan çalışma, bilinçlendirme seminerleri gibi uygulamaların yanı sıra sağlıklı yaşamı ve sporu 

desteklemek amacı ile tamamı gönüllü çalışanlar tarafından kurulan sosyal kulüp aktivitelerini 3 yıldır 

sürdürüyor. 7’si spor kulübü (Yüzme, Koşu, Basketbol, Futbol, Masa Tenisi, Adrenalin ve Kürek)  olan 

13 sosyal kulübü bünyesinde bulunduran Sanofi, kulüplerin aktivitelerinin hayata geçmesinde de 

destek oluyor. Sanofi, spor ve sağlıklı yaşamı destekleyen çalışma kültürü ve çalışan bağlılığını 

arttıran farklı uygulamaları ile çalışanına her zaman önem veren lider şirketlerden biridir. Çalışanını 

faaliyetlerinin odak noktasına alan Sanofi, her yıl gerçekleştirdiği farklı uygulamaları ile çalışanlarının 

yaşamına değer katmayı sürdürmeyi hedeflemektedir.  

 

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/

