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Sanofi A/S

HudSagen –
Disease awareness konference på Christiansborg

Psoriasisforenin
gen / Hudsagen

Sponsorat

At støtte en
konference
der fremmer
kendskabet til
det dermatologiske
område

Psoriasisforenin
gen/ Hudsagen
arrangerer
og afholder
aktiviteten,
Sanofi yder
sponsoreret
støtte til denne
aktivitet

April 2022

10,000

N/A

Fabry patientforening 2022

Fabry
patientforening

Donation

Økonomisk
støtte til
foreningens
aktiviteter i
form af
foreningens
20. års
jubilæum,
samt udgifter
til "Fabry
Disease Book"

Sanofi forpligter
sig til at yde
støtte til
aktiviterne.
Fabry
Foreningen forpl
igter sig til at
gennemføre
projektet

September
2022

43,763

N/A

Cykelnerven
2022

Scleroseforening
en

Sponsorat

At støtte et
cykelløb, der
fremmer
kendskabet til
MS

Sanofi forpligter
sig til at
sponsorerel
projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.

14.19.06.2022

30,000

N/A

MS Bike
Challenge 2022

Scleroseforening
en

Sponsorat

Virksomheden
forpligter sig til
at yde en
donation til
projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.

27.28.08.2022

25,000

N/A

Atopisk
Eksemforening
Bornholm 2022

Atopisk
Eksemforening

Sponsorart

Atopisk
Eksemforening
arrangerer og
afholder mødet.
Sanofi yder
sponsoreret
støtte til mødet

Juni 2022

17,000

N/A

Diabetes
Foreningen
Dashboard

Diabetes
Foreningen

Sponsorat

At yde
økonomisk
støtte til og
deltage i MS
Bike Challenge
2021, et
cykelløb, der
fremmer
kendskabet til
MS.
At yde
økonomisk
støtte til
Atopisk
Eksemforenings
møde på
Folkemødet
2022 på
Bornholm
At støtte
projektet med
at få etableret
en platform
ved navn
diabetestal.nu

Diabetes
Foreningen
etablerer denne
platform, Sanofi
yder
sponsoreret
støtte til
udvikling og
etablering af
platformen.

2022

150,000

N/A

My Identity
with Type 2-Diabetes 2022

My Identity with
Type 2-Diabetes

Sponsorat

Diabetes
Foreningen
Folkeoplysning
sindsats

Diabetes
Foreningen

Sponsorat

World AD Day
2022

Atopisk Eksem
Forening

Sponsorat

At sponsorere
foreningen til
at at samle
data om hvilke
initiativer og
tilbud der er til
personer med
type-2
diabetes, som
skal resultere i
at skabe en
global
ressource
atlas
Diabetesforeni
ngen ønsker
at oplyse
befolkningen
om risikoen
for at
have/udvikle
type 2diabetes.
At yde økonomisk støtte til
en awareness
indsats i
forbindelse
med Verdens
Eksem Dag
2022

My Identity with
Type 2Diabetes indsale
r dataen, Sanofi
yder
sponsoreret
støtte til dette
projekt

2022

35,000

N/A

Diabetes
foreningen skal
udføre oplysning
skampagne.
Sanofi yder
sponsoreret
støtte til denne
kampagne

2022

150,000

N/A

Atopisk Eksem
Forening deltag
er i kongressen
og yder en
awareness
indsats. Sanofi
yder
sponsoreret støt
te til
denne awarenes
s aktivitet.

September
2022

116,000

N/A

Diabetesforenin
gen Folkemøde
2022

Diabetesforeningen
Folkemøde 2022

Sponsorat

Diabetesforenin
gen Politisk
Konference
2022

Diabetesforeningen

Sponsorat

Afvikling af
debatarrangement
på Folkemødet
2022,
med fokus på
diabetessagen
og implementeringen
af kommende
sundhedsinitiativer, for
at
forbedre behandlingsforløbene.
Afvikling af
sundhedspolitisk debat
som optakt til
Folketingets
åbning.
Formålet er at
oplyse om
aktuelle
problemer
indenfor
diabetesbehandling, og
ultimativt
forsøge at
finde løsninger
på tværs af
patient-, fagog
sektorgrænser
.

Diabetesforenin
gen forpligter
sig til at
planlægge og
facilitere arrang
ementet, Sanofi
forpligter sig til
at støtte
afviklingen via
et sponsorat.

Juni 2022

33,600

N/A

Diabetesforenin
gen planlægger
og afvikler
arrangementet,
Sanofi forpligter
sig til at støtte
afviklingen via
et sponsorat.

September
2022

75,000

N/A

Round Table
Forum 2022

Sjældne Diagnoser

Tilskud

Økonomisk
støtte til
afholdelse af
Round Table
Forum, som er
møder der
skal hjælpe
med fremme
kendskabet til
sjældne
sygdomme

Sjældne
sygdomme
arrangerer og
afholder
møderne. Sanofi
yder tilskud og
deltager i
møderne

2022

12,500

N/A

AEF Efterårskampagne

AEF Efterårskampagne

Sponsorat

Økonomisk
støtte en
kampagne,
der fremmer
kendskabet til
atopisk
eksem

Økonomisk støtte en
kampagne, der
fremmer
kendskabet til
atopisk eksem

2022

78,000

N/A

