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Thông cáo báo chí   

 
Sanofi ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, thống nhất  mục 
tiêu chung và một bản sắc duy nhất 
 
Sanofi vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi và hiện đại 

hóa đang diễn ra.  

Trong 50 năm qua, Sanofi đã phát triển thành một tập đoàn toàn cầu dẫn đầu trong lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe, với một bề dày di sản nghiên cứu khoa học luôn lấy người bệnh làm trọng 

tâm. Trong hành trình phát triển của mình, Sanofi đã tiên phong tìm ra các phương pháp điều 

trị cho nhiều bệnh hiếm gặp, thiết lập các chuẩn mực chăm sóc bệnh nhân tiểu đường và tim 

mạch. Trong nhiều thập kỷ, cam kết của Sanofi với sức khỏe cộng đồng đã bảo vệ hàng trăm 

triệu người khỏi bệnh cúm, góp phần xóa sổ bệnh bại liệt, trong khi tầm nhìn khoa học đã dẫn 

lối cho những sáng tạo đột phá trong điều trị các bệnh viêm nhiễm.   

 

Với xuất phát điểm gồm nhiều công ty khác nhau, Sanofi ngày nay là sự kết hợp của nhiều nền 

văn hóa, bản sắc và thương hiệu khác biệt. Đây là lần đầu tiên toàn bộ quá trình phát triển đa 

dạng đó được hợp nhất thành một thương hiệu duy nhất, đánh dấu một chiến lược đầy tham 

vọng cho tương lai.  

 

 
Một bản sắc duy nhất cùng một mục tiêu thống nhất đã đánh dấu quá trình chuyển mình 

và hiện đại hóa quan trọng trong lịch sử phát triển của Sanofi  

 
Paul Hudson 

CEO of Sanofi – Giám đốc điều hành Sanofi 
“Khi đạt được cột mốc nửa thế kỷ phát triển, chúng tôi đang tiến hành quá trình chuyển đổi và hiện 
đại hóa quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của mình. Vào năm 2019, chúng tôi đã ra mắt 
chiến lược Play-to-Win, tập trung thúc đẩy sáng tạo những giải pháp sớm nhất và tốt nhất về điều 
trị và dự phòng bằng vắc-xin. Thương hiệu mới là một bước tiến quan trọng trong hành trình này, 
tượng trưng cho những cách thức đa dạng mà công ty sẽ triển khai để hướng đến tham vọng  thúc 
đẩy sự chuyển mình của ngành dược phẩm” 

 

Các đơn vị Sanofi Pasteur và Sanofi Genzyme trong lĩnh vực Vắc-xin và Chăm sóc đặc biệt, cùng 

các đơn vị khác sẽ được hợp nhất dưới thương hiệu Sanofi. Trong suốt một thời gian dài, những 

thương hiệu này đã là biểu tượng của sự đổi mới, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. 

Việc suy nghĩ, hành động và ứng xử dưới một thương hiệu duy nhất, hướng đến mục tiêu chung 

sẽ giúp Sanofi sử dụng những nguồn lực hiện có hiệu quả hơn, thúc đẩy những đổi mới quan 

trọng và đem đến giá trị lớn hơn.   
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Thiết kế bắt nguồn từ khám phá khoa học 

Logo mới đại diện cho mục đích và mong muốn mới của Sanofi, vốn được lấy cảm hứng từ sự 

vận hành đơn giản của công nghệ. Hai chấm màu tím thể hiện hành trình khoa học, với điểm 

xuất phát khi sự tò mò "Điều gì sẽ xảy ra nếu…” được đặt ra, và điểm kết thúc là khoảnh khắc 

“eureka” tuyệt vời khi những giải pháp đột phá được sáng tạo và tác động đến cuộc sống của 

mọi người.  

 

Logo mới của Sanofi với hai chấm tròn màu tím được lấy cảm hứng từ hành trình khám phá 

khoa học  

Josep Catllà 

Giám đốc bộ phận Đối ngoại Tập đoàn của Sanofi  

“Với thương hiệu mới, chúng tôi thể hiện cho mọi người, các đối tác, bệnh nhân và chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe một sự nhận biết rõ ràng về việc chúng tôi là ai và những gì chúng tôi mong muốn đạt 
được, với một thái độ khiêm tốn, trung thực, kèm một chút đặc biệt. Chúng tôi tin rằng thương hiệu 
và logo mới sẽ tạo nên một không gian độc nhất vô nhị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khắc họa 
mục tiêu mới của chúng tôi là theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của 
con người.” 

 

 

Sanofi nỗ lực hướng tới mục tiêu mới – Theo đuổi sự nhiệm màu của khoa học để cải 

thiện cuộc sống của con người  

 

 

 
Về Sanofi Việt Nam  
Sanofi Việt Nam thuộc Tập đoàn Sanofi của Pháp. Sanofi là tập đoàn toàn cầu mang đến nhiều giải pháp chăm sóc sức 
khỏe phát minh, được thúc đẩy bởi một mục đích: Chúng tôi theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện 
cuộc sống của con người. 
Đội ngũ nhân viên của Sanofi trên toàn thế giới luôn cố gắng chuyển đổi cách thức thực hành y khoa, biến điều không 
thể thành có thể cho bệnh nhân. 
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Chúng tôi cung cấp các phương pháp điều trị có khả năng thay đổi cuộc sống và phương pháp bảo vệ sức khỏe bằng 

vaccine cho hàng triệu người, và đem đến cơ hội tiếp cận thuốc với giá cả phải chăng ở những quốc gia nghèo nhất trên 
thế giới.  
Tại Việt Nam, Sanofi đã có mặt hơn 60 năm, có 2 văn phòng và nhà máy hiện đại đạt chứng nhận TGA-GMP tại Khu 
Công nghệ cao Sài Gòn, cùng trung tâm phát triển sản phẩm - Một trong 5 trung tâm phát triển sản phẩm của tập đoàn 
tại khu vực Đông Nam Á. 
Niềm đam mê thực hiện những điều đúng đắn cho bệnh nhân của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.  
 
Sanofi is listed on EURONEXT: SAN and NASDAQ: SNY 
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