Sanofi lança desafios para startups
- Farmacêutica recebe inscrições até dia 15 de fevereiro. As startups
selecionadas poderão apresentar seus projetos durante evento em Paris –
São Paulo, 11 de fevereiro de 2019 – Até 15 de fevereiro, a Sanofi, maior
multinacional farmacêutica do mercado brasileiro e que completa 100 anos no País em
2019, recebe inscrições para o desafio VivaTech, voltado para startups nacionais e
internacionais. A empresa lançou cinco desafios de saúde, incluindo soluções para o
diagnóstico de doenças raras e alternativas para a detecção de sintomas de gripe
comum.
Podem participar da seleção empresas com projetos em estágio avançado, com pelo
menos um piloto com resultados positivos em um país. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas no site do evento. A lista de startups selecionadas será divulgada no
dia 20 de março.
As empresas selecionadas terão a oportunidade de demonstrar suas soluções no
Sanofi Lab, que será realizado entre 16 e 18 de maio, em Paris, na França, durante o
evento Viva Technology. Como prêmio, além de entradas para os três dias de evento,
essas startups poderão receber ainda coaching, mentoria, financiamento e acesso a
expertise interna da Sanofi para desenvolvimento de um plano de crescimento.
Em sua quarta edição, o Viva Technology irá reunir dez mil startups com investidores,
empresas e líderes globais em tecnologia. A lista de nomes confirmados para o evento
deste ano inclui Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, Satya Nadella, CEO da
Microsoft, e Dara Khosrowshani, CEO da UBER.
Sobre a Sanofi
A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos
uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos
doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para
combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com
doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas.
Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação
científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo.
Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.
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