
             

                                                                                                         

Прес-реліз 
 

Компанія Ново Нордіск, Посольство Королівства Данія в Україні та Одеське 
регіональне відділення Національної Спілки Журналістів України  

оголошують про завершення конкурсу для журналістів 
 «ДІАБЕТ – ЧАС ДІЯТИ РАЗОМ !» 

 

7 червня 2017 р. 

 
Шановні пані та панове! 
 
Представництво компанії Ново Нордіск А/Т в Україні та Молдові разом з партнерами із 
Посольства Королівства Данія в Україні, Одеського регіонального відділення 
Національної Спілки Журналістів, кафедрою сімейної медицини та загальної практики 
Одеського Національного медичного університету та Асоціації сімейної медицини 
Одеського регіону  оголошує про завершення конкурсу «Діабет - час діяти разом», який 
було анонсовано у листопаді 2016-го року.  
 
Ми отримали багато матеріалів, які були всебічно проаналізовані журі в складі експертів 
– представників  кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського 
Національного медичного університету та Асоціації сімейної медицини Одеського 
регіону, Національної Спілки Журналістів України, компанії Ново Нордіск та Посольства 
Данії в Україні, беручи до уваги наступні основні критерії: 

 
• Актуальність матеріалу, що був поданий; 

• Відсутність фактичних помилок; 

• Кількість та регулярність поданого матеріалу (сюжетів, статей, інтерв’ю і т.п.) 
 
Ми раді повідомити про визначення переможців конкурсу, згідно зазначених критеріїв та 
дякуємо усім учасникам конкурсу «Діабет – час діяти разом» за виявлену зацікавленість 
в підвищенні обізнаності населення України про проблему цукрового діабету!  
 
Урочиста церемонія оголошення та нагородження переможців конкурсу відбудеться у 
приміщенні одеського регіонального відділення Національної Спілки Журналістів України 
14-го липня 2017 р. в рамках медіа-семінару за участі представників Посольства 
Королівства Данія в Україні, кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського 
Національного медичного університету та Асоціації сімейної медицини Одеського 
регіону, Представництва Ново Нордіск А/Т в Україні та Молдові та Національної Спілки 
Журналістів України.  
 
Переможці конкурсу «Діабет – час діяти разом» отримають іменні сертифікати та цінні 
призи – планшети Lenovo Tab 3, а решта учасників конкурсу – сертифікати учасника та 
заохочувальні призи.  
 



             

                                                                                                         

Запрошуємо зацікавлених журналістів взяти участь у медіа-семінарі, що присвячений 
тематиці цукрового діабету та нагородженню переможців конкурсу «Діабет – час діяти 
разом».  
Обов’язкова попередня реєстрація за тел. 099 346 55 72; 050 416 47 07.  
 
Сподіваємось, що подібна співпраця з представниками журналістської спільноти 
продовжуватиметься і надалі, що неодмінно та всебічно сприятиме підвищенню 
обізнаності населення України про проблему цукрового діабету! 

 
Представництво Ново Нордіск А/Т в Україні та 
Молдові 

        
 
 
Посольство Королівства Данія в Україні 
 

 

 
 
Одеське регіональне відділення Національної 
Спілки Журналістів України  
 

      

         
 
Кафедра сімейної медицини та загальної 
практики Одеського Національного медичного 
університету  
 

 

 
Асоціація сімейної медицини Одеського регіону 
 

 

 

 
 
 


