Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017

H AXA και η Servier
στηρίζουν την ελληνική startup Techapps Healthier
H AXA και η Servier συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα του Ελληνογαλλικού δικτύου
καινοτομίας Mazinnov που διοργανώνεται από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
Οι δύο πολυεθνικοί οργανισμοί στηρίζουν τη νεοφυή ελληνική εταιρεία Techapps Healthier που έχει
ως όραμα να στηρίζει τους πολίτες να ζουν καλύτερα, μέσω της ψηφιακής οργάνωσης και
διαχείρισης της υγείας τους.

Με κεντρικά μηνύματα «Υιοθετώ μια startup», «Οραματίζομαι την Ελλάδα του αύριο», η Techapps Healthier, η ΑΧΑ και η
Servier προχωρούν σε μία τριμερή συνεργασία στοχεύοντας να βοηθήσουν τους Έλληνες πολίτες να ζουν καλύτερα μέσα
από την καθημερινή ψηφιακή οργάνωση και διαχείριση της υγείας τους.
Η βάση για τη συνεργασία τέθηκε από το πρόγραμμα του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας Mazinnov
(www.mazinnov.com) το οποίο διοργανώνει για δεύτερη φορά η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.
Μέσα από την τριμερή σύμπραξη οι δημιουργοί της startup Techapps Healthier (www.healthier-app.com) θα
συνεργαστούν στενά με τους δύο πολυεθνικούς ομίλους σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσης, διάχυσης των στόχων της στο
κοινό και προσέλκυσης καταναλωτών στη χρήση της πλατφόρμας Healthier.
«Η συνεργασία αυτή θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την εταιρεία μας και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να
οργανώνουν και να διαχειρίζονται κάθε πτυχή της υγείας τους, μέρα με τη μέρα. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δαπανώνται περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε νοσηλείες, λόγω ελλιπούς συμμόρφωσης στη φαρμακευτική
αγωγή από τους ασθενείς. Η πλατφόρμα που δημιουργούμε θα βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν καλύτερη οργάνωση,
έλεγχο και χρήση φαρμάκων αλλά και να προλαμβάνουν πιθανές ασθένειες μέσα από τη στενή παρακολούθηση της
υγείας και του ιατρικού ιστορικού τους» ανέφεραν οι Νίκος Βασιλάκης και Αλέξης Δημητρόπουλος, εκ των ιδρυτών της
Techapps Healthier.
«Αποστολή μας είναι να βοηθάμε τους πελάτες μας να ζουν καλύτερα, με τον τομέα της υγείας να αποτελεί στρατηγικό
άξονα για την ΑΧΑ σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα του δικτύου Mazinnov και
χαιρόμαστε που προχωράμε σε συνεργασία με τη Healthier. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη
ζωή στους καταναλωτές και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της» είπε ο Μπάμπης
Αναστασιάδης, Διευθυντής Προϊόντων, Marketing & Επικοινωνίας της ΑΧΑ στην Ελλάδα.
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«Ως ένας διεθνής φαρμακευτικός Όμιλος, τοποθετούμε τον ασθενή στο επίκεντρο όλων των δράσεών μας και είμαστε
δεσμευμένοι στην καινοτομία, ώστε να εξυπηρετούμε καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών. Πιστεύουμε ότι μέσω της
εμπειρίας μας στην ανάπτυξη μιας start-up επιχείρησης σε συνδυασμό με το παγκόσμιο δίκτυό μας, θα μπορέσουμε να
καθοδηγήσουμε αποτελεσματικά την Techapps Healthier, ώστε να λανσάρει επιτυχώς την καινοτόμο λύση που
προσφέρει. Τέλος, πιστεύουμε ότι αυτή η ενέργεια θα βοηθήσει τόσο τους ασθενείς, όσο και τους Επαγγελματίες Υγείας,
και είμαστε χαρούμενοι που μας δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούμε με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα και
που τολμούν να καινοτομήσουν, ώστε να προσφέρουν καλύτερες θεραπευτικές λύσεις» είπε ο Frédéric Fouilloux, Γενικός
Διευθυντής της Servier Hellas.

Σχετικά με τον Όμιλο AXA

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο Όμιλος ΑΧΑ είναι παγκόσμιος ηγέτης στην χρηματοοικονομική προστασία με περισσότερους από
165.000 εργαζόμενους, εξυπηρετώντας 107 εκατ. πελάτες σε 64 χώρες. Για το έτος 2016, τα έσοδα ανήλθαν
σε 100 δις ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη (κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων) σε 5,6 δις ευρώ.

Λένα Πλαΐτη:
lena.plaiti@axa.gr
(210 72 68 201)

Ο Όμιλος ΑΧΑ είναι η πρώτη παγκόσμια ασφαλιστική επωνυμία για 9 συνεχή χρόνια (Interbrand Σεπτέμβριος 2017).

Ευγένιος Πετούμενος
evgenios.petoumenos@axa.gr
(210 72 68 267)

Η κοινή μετοχή της ΑΧΑ είναι εισηγμένη και διαπραγματεύεται με το σύμβολο της ΑΧΑ στο Χρηματιστήριο
του Παρισιού. Ο Όμιλος ΑΧΑ συμπεριλαμβάνεται στους κύριους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης,
όπως ο Dow Jones Sustainability Index (DJSI) και ο FTSE4GOOD.
Είναι ιδρυτικό μέλος της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των
Ηνωμένων Εθνών Αρχές για τη Βιώσιμη Ασφάλιση (UN Environment Programme’s Finance Initiative - UNEP FI)
και έχει υπογράψει τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για Υπεύθυνες Επενδύσεις (UN Principles for
Responsible Investment).
Τα Δελτία Τύπου είναι αναρτημένα στον ιστότοπο
https://www.axa.gr/el/news/
Σχετικά με τη SERVIER

Στοιχεία επικοινωνίας

Η SERVIER είναι ένας διεθνής φαρμακευτικός Όμιλος, ο οποίος διοικείται από ένα ανεξάρτητο Ίδρυμα και έχει
έδρα στη Γαλλία (Suresnes). Η SERVIER Hellas έχει παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια.
Με ισχυρή παγκόσμια παρουσία σε 148 χώρες και κύκλο εργασιών 4 δις ευρώ το 2016, η SERVIER απασχολεί
21.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Μάκης Γρηγοριάδης:
makis.grigoriadis@servier.com
(2109391020)

Απόλυτα ανεξάρτητο, το Group επανεπενδύει το 25% του κύκλου εργασιών του (μη συμπεριλαμβανομένων των
γενοσήμων φαρμάκων) στην έρευνα και ανάπτυξη και αξιοποιεί όλα τα κέρδη του για την πρόοδο.
Η εταιρική εξέλιξη καθοδηγείται από τη συνεχή αναζήτηση της SERVIER για καινοτομία σε πέντε τομείς
υπεροχής: καρδιαγγειακές, ανοσοφλεγμονώδεις και νευροψυχιατρικές νόσους, ογκολογία και διαβήτη,
όπως επίσης και από τις δραστηριότητές της σε υψηλής ποιότητας γενόσημα φάρμακα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο εταιρικό site: www.servier.com

Σελίδα 2

