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Αργυρές διακρίσεις για δυο σηµαντικές πρωτοβουλίες της MSD 

 στα Ermis Awards 2016   

 

Αθήνα, 17/03/2017:  ∆ύο αργυρά βραβεία απέσπασαν δύο σηµαντικές πρωτοβουλίες εταιρικής 

υπευθυνότητας της MSD κατά την απονοµή των Ermis Awards 2016 που πραγµατοποιήθηκε στις 

14 Μαρτίου 2017.  

Συγκεκριµένα, η πανελλαδική εκστρατεία ενηµέρωσης, για τον διαβήτη και τη δυσλιπιδαιµία µε 

τίτλο «Αξίζει» βραβεύτηκε στην κατηγορία «Integrated Campaigns led by PR», ενώ η ενέργεια  

«MSD Social Hackathon – Η δύναµη µιας ηµέρας», για την εκστρατεία «Βήµατα Ζωής» της 

ΕΛΕΠΑΠ βραβεύθηκε στην κατηγορία «Stakeholders’ Relations». 

«Η έµπνευση, η συλλογική δουλειά, µα πάνω απ’ όλα η ειλικρινής βούληση για βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των συνανθρώπων µας, στάθηκαν η κινητήριος δύναµη για την υλοποίηση των 

δύο αυτών δράσεων που ξεχώρισαν και διακρίθηκαν στην απονοµή των Ermis Awards. Πέρα 

από την υπερηφάνια που αισθανόµαστε, δεσµευόµαστε ότι θα συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας 

ανεβάζοντας τον πήχη ακόµα πιο ψηλά, κάνοντας πράξη τις αρχές της MSD», δήλωσε η Agata 

Jakoncic, διευθύνουσα σύµβουλος MSD Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας. 

Η βραβευθείσα εκστρατεία ενηµέρωσης «Αξίζει» ήταν ένα πρόγραµµα της MSD που στόχευε 

στην ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για δύο από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου 

για το καρδιοµεταβολικό σύνδροµο, τον ∆ιαβήτη και τη ∆υσλιπιδαιµία. Πραγµατοποιήθηκε µε την 

αιγίδα της Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και 

αποτέλεσε συνέχεια αντίστοιχης προηγούµενης καµπάνιας για την ∆υσλιπιδαιµία, µε τίτλο «Για 

την καρδιά σου αξίζει να πέσεις πολύ χαµηλά». 



Η εκστρατεία «Αξίζει», περιελάµβανε ένα ευρύ φάσµα δράσεων ενηµέρωσης σε όλη την Ελλάδα 

µε στόχο την ανάδειξη της σηµασίας ελέγχου και διατήρησης σε συγκεκριµένα επίπεδα του 

σακχάρου και της LDL χοληστερόλης. Η δε απήχησή της ήταν πολύ µεγάλη και κάλυψε ένα 

σηµαντικό κενό ενηµέρωσης του κοινού. 

Το επόµενο αργυρό βραβείο αφορά στην ολοκληρωµένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την 

ενσωµάτωση των Ατόµων µε Αναπηρία για την ΕΛΕΠΑΠ, «MSD Social Hackathon – Η δύναµη 

µιας ηµέρας». Η καινοτοµία της δράσης αυτής ήταν ότι συµµετείχαν οι εργαζόµενοι της MSD ως 

εθελοντές, υπό την καθοδήγηση 70 επαγγελµατιών, στη δηµιουργία  µέσα σε µια µέρα όλων  των  

υλικών της εκστρατείας  στο πλαίσιο ενός Social Hackathon. Συγκριµένα, ετοίµασαν και 

προσέφεραν στην ΕΛΕΠΑΠ µία ταινία κινούµενων σχεδίων για παιδιά και ενηλίκους, ένα 

τηλεοπτικό σποτ, τα µηνύµατα για µία καµπάνια στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και 10 οµαδικά 

έργα τέχνης, µε θέµα την ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία. 

Ήδη, η ταινία κινουµένων σχεδίων, µε τίτλο «Η φίλη µου, η Ζωή» που έχει χαρακτηριστεί ως 

επίσηµο εκπαιδευτικό υλικό από το Υπουργείο Παιδείας, έχει προβληθεί σε 1227 µαθητές και 

αναµένεται να προβληθεί σε ακόµα 1859 µέσα στους επόµενους µήνες. Επιπλέον, το τηλεοπτικό 

σποτ της καµπάνιας, που µε συγκινητικό τρόπο αναδεικνύει την ανάγκη ενσωµάτωσης των 

ατόµων µε αναπηρία, έχει ήδη προβληθεί συνολικά πάνω από 1200 φορές. 

Τα Ermis Awards, αποτελούν θεσµό βράβευσης της δηµιουργικότητας στην επικοινωνία στην 

Ελλάδα και διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών ∆ιαφήµισης & Επικοινωνίας 

Ελλάδος, ενώ  αποτελούν κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήµισης και επικοινωνίας στη 

χώρα µας. 

 

Σχετικά µε την MSD  

Για πάνω από έναν αιώνα, η MSD αποτελεί έναν παγκόσµιο ηγέτη στη φροντίδα υγείας µε 

βασικό σκοπό να βοηθάει τον κόσµο να είναι καλά.  Η MSD ξεκίνησε τη λειτουργία της στην 

Ελλάδα τον Ιούνιο του 2010 απασχολώντας σήµερα περισσότερους από 280 υπαλλήλους και 

έχει ως όραµα να  οδηγεί τις εξελίξεις για να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων στην Ελλάδα. Η 

ονοµασία MSD είναι το εµπορικό σήµα της  Merck & Co., Inc., Kenilworth, Ν.J., ΗΠΑ.  

 

∆έσµευση της MSD, είναι η αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στην υγειονοµική περίθαλψη, 

µέσω πολιτικών που διευρύνουν την κάλυψη ασθενών, προγραµµάτων και συνεργασιών. Για 

περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.msd.gr. 

 

 


