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Δελτίο τύπου
H Novo Nordisk Hellas, εγκαινιάζει το νέο εταιρικό ιστότοπο της:
www.novonordisk.gr

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 – Η Novo Nordisk Hellas, στα πλαίσια του
ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, εγκαινιάζει το νέο εταιρικό ιστότοπο της:
www.novonordisk.gr
Ο επισκέπτης, χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα ηλεκτρονική διεύθυνση του εταιρικού
ιστότοπου της Novo Nordisk Hellas, www.novonordisk.gr, έχει πλέον τη δυνατότητα να
περιηγηθεί σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, εναρμονισμένο με τα τελευταία πρότυπα της
μητρικής εταιρείας, έχοντας τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες για την εταιρεία και τις
θεραπευτικές κατηγορίες που δραστηριοποιείται η Novo Nordisk, τόσο στην Ελλάδα και την
Κύπρο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Στο νέο εταιρικό ιστότοπο της Novo Nordisk Hellas, www.novonordisk.gr, αναρτώνται διαρκώς
νέες θέσεις εργασίας, είτε σε τοπικό, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο οι ενδιαφερόμενοι να
έχουν άμεση πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, στην εταιρεία Novo Nordisk.
Παράλληλα, ο επισκέπτης του ιστότοπου, έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την
περιβαλλοντική στρατηγική και δράση της εταιρείας Novo Nordisk (πρόγραμμα Circular for
Zero), για το κοινωνικό έργο της εταιρείας ανά την υφήλιο, καθώς και να διαβάσει τα τελευταία
νέα της Novo Nordisk Hellas αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην καταπολέμηση των νόσων
του σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας, της αιμορροφιλίας και των αναπτυξιακών
διαταραχών.
Επισκεφθείτε σήμερα τον ιστότοπο www.novonordisk.gr και μείνετε συντονισμένοι.
«Οδηγούμε την αλλαγή για να νικήσουμε το σακχαρώδη διαβήτη και άλλα σοβαρά χρόνια
νοσήματα»

Το περιεχόμενο του ιστότοπου www.novonordisk.gr, επιμελήθηκε το ιατρικό τμήμα της Novo Nordisk Ελλάς
Ε.Π.Ε. και απευθύνεται αποκλειστικά στο Ελληνικό και Κυπριακό κοινό. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται
για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Για οποιαδήποτε ιατρική
συμβουλή, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον ιατρό σας.
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Σχετικά με τη Novo Nordisk στην Ελλάδα
Για πρώτη φορά το 1979, η Novo Nordisk δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα με την διακριτική επωνυμία
«Νόβο Ελλάς Φαρμακευτική Ε.Π.Ε.», εισάγοντας προϊόντα για το σακχαρώδη διαβήτη. Από τότε έως και
σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά, αυξάνοντας διαρκώς το χαρτοφυλάκιό
της και επενδύοντας στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη, στην
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, της αιμορροφιλίας και των διαταραχών ανάπτυξης. Η εταιρεία φέρει την
ονομασία Νόβο Νόρντισκ Ελλάς Ε.Π.Ε. από το 1991. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από το συνεχώς
αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, η εταιρεία έχει έντονη δραστηριότητα στον τομέα των κλινικών
μελετών στην Ελλάδα, υλοποιώντας κατά βάση κλινικά προγράμματα για λογαριασμό της μητρικής
εταιρείας.
Σχετικά με τη Novo Nordisk
Η Novo Nordisk είναι μία εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας, που ιδρύθηκε το 1923 και
εδρεύει στη Δανία. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την αλλαγή για να νικήσουμε το σακχαρώδη διαβήτη
και άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η παχυσαρκία, η αιμορροφιλία και οι διαταραχές ανάπτυξης.
Υλοποιούμε τη δέσμευση μας, μέσω των πρωτοποριακών επιστημονικών ανακαλύψεών μας, της επέκτασης
της πρόσβασης στα φάρμακά μας και της προσπάθειάς μας να αποτρέψουμε και, τελικά, να θεραπεύσουμε
τις χρόνιες ασθένειες. Η Novo Nordisk απασχολεί περίπου 45.800 εργαζόμενους σε 80 χώρες, ενώ τα
προϊόντα της κυκλοφορούν σε περισσότερες από 170 χώρες.
Επισκεφθείτε μας: www.novonordisk.com , Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ή www.novonordisk.gr

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