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H ποδηλατική ομάδα της Novo Nordisk «Team Novo Nordisk Pro 
Cycling» συμμετείχε στα «International Rhodes Grand Prix 2020» & 
«International Tour of Rhodes 2020» 

Αγία Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2020 – Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των 
ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, η ποδηλατική ομάδα της Novo Nordisk 
«Team Novo Nordisk Pro Cycling» συμμετείχε για πρώτη φορά στα δύο μεγαλύτερα 
ποδηλατικά γεγονότα που διοργανώθηκαν στη Ρόδο για το έτος 2020. 

Η ομάδα της Novo Nordisk «Team Novo Nordisk Pro Cycling» την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 
συμμετείχε στο παγκόσμιο ποδηλατικό γεγονός «International Rhodes Grand Prix 2020», 
όπου διεξήχθη στο νησί των ιπποτών με απόλυτη επιτυχία. 

Μία εβδομάδα αργότερα, από την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 έως και την Κυριακή 8 
Μαρτίου 2020 η ομάδα της Novo Nordisk «Team Novo Nordisk Pro Cycling» συμμετείχε στο 
ποδηλατικό γεγονός «International Tour of Rhodes 2020» που διοργανώθηκε για 4η 
συνεχόμενη χρονιά στο νησί της Ρόδου, διανύοντας περισσότερα από 458 αγωνιστικά 
χιλιόμετρα και τις τρεις μέρες του αγώνα. 

 

Σχετικά με την «Team Novo Nordisk Pro Cycling» 

Η ομάδα της Novo Nordisk είναι η μία παγκόσμια ομάδα αποκλειστικά με αθλητές με σακχαρώδη 
διαβήτη και πρωτοπορεί ως η πρώτη ποδηλατική ομάδα που αποτελείται μόνο από αθλητές με 
σακχαρώδη διαβήτη. Η ομάδα αποτελείται από 16 διαβητικούς αθλητές από 12 διαφορετικές χώρες. 
Όταν διαγνωστούν με σακχαρώδη διαβήτη, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει ότι η ζωή 
τους θα αλλάξει και θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικούς περιορισμούς. Οι αθλητές της ομάδας 
Novo Nordisk δρουν ως εμπνευσμένα, ως θετικά πρότυπα για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και 
αγωνιζόμενοι σε όλο τον κόσμο ως η μοναδική ομάδα με αθλητές που πάσχουν από σακχαρώδη 
διαβήτη, μπορούν να μοιραστούν δημόσια τις προσωπικές τους ιστορίες και εμπειρίες και να 
επιδείξουν πως όλα είναι δυνατά. Η αποστολή της ομάδας είναι να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και 
ενδυναμώσει τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. 
 
Μάθετε περισσότερα για την Ομάδα Novo Nordisk στη διεύθυνση: www.teamnovonordisk.com  
 

http://www.novonordisk.gr/
http://www.novonordisk.gr/
http://www.teamnovonordisk.com/
http://www.teamnovonordisk.com/


 

                                                                                                                                                  2 

Σχετικά με την Novo Nordisk 

Η Novo Nordisk είναι μια εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας και με 95 χρόνια 
καινοτομίας και πρωτοπορίας στη θεραπεία του διαβήτη. Με βάση αυτή την κληρονομιά, αποκτήσαμε 
την εμπειρία αλλά και την ικανότητα να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση και άλλων σοβαρών 
χρόνιων παθήσεων, όπως είναι η αιμορροφιλία, οι διαταραχές ανάπτυξης και η παχυσαρκία. Με έδρα 
τη Δανία, απασχολεί περίπου 42.200 εργαζόμενους σε 80 χώρες ενώ τα προϊόντα της κυκλοφορούν 
σε περισσότερες από 170 χώρες. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  

Μαίρη Καραγεώργου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων:  
(00 30) 6943 902204, (00 30)210-6071628, mykr@novonordisk.com    
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