
AÇÃO ONLINE

DIA DOS PAIS



COMO POSSO 
FAZER O DIA DOS 
PAIS ONLINE?

“Uma live diferente, recheada 
de surpresas e emoções”

Sua empresa agora  pode homenagear 
os  vários estilos de pais heróis que se 
dedicam diariamente aos filhos, a família 
e ao trabalho.



COMUNICAÇÃO

A comunicação será constante e criativa:

• E- mail MKT teaser
• E-mail MKT com mensagens lúdicas para os 

pais sobre a importância da data
• E- mail MKT convite
• kit  para os pais em casa para o dia da live
• Pesquisa de satisfação pós evento
• Entrega de prêmios para os vencedores do 

concurso pós evento
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ESTÚDIO DE 
TRANSMISSÃO



O ESTÚDIO
Possuímos estúdio para 
transmissão online da Festa 
dos Pais em quase todo 
Brasil com captação através 
da plataforma do youtube da 
empresa.  
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O cliente/ colaborador 
receberá em casa seu Kit dos 
pais personalizado com 
informações sobre a ação 
escolhida pela empresa.

KIT DIA 
DOS PAIS
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Kit Beleza e Bem Estar Kit Churrasco do Dady Kit Drink do PapaiKit Pai Gourmet
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SUGESTÃO DE 
SHOW



Na sua empresa tem vários estilos de pais com gostos musicais diversos.

Faça uma enquete na intranet ou TV corporativa para escolher o melhor estilo de cantor para live da empresa.

Pai Romântico – Pai Roqueiro – Pai Sertanejo – Pai POP



Carla dedica sua experiência cênica para ser uma 
apresentadora de eventos divertida, com bastante 
versatilidade e improviso, envolvendo a plateia com 
simpatia e engajando os convidados para que 
permaneçam conectados com o conteúdo.

Carla Margareth
APRESENTADORA INTERATIVA

APRESENTADORA



Brincadeiras,
Concursos e 
Animação 
Online 
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Na hora da live você envia seu 
recado para aquele que você mais 
ama pelos comentários

Mensagem de Amor 
para meu Pai 



CONCURSO
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No lançamento do evento por e-mail MKT e na 
intranet, será apresentado o concurso;

A ideia é os pais tirarem fotos com seus filhos 
de forma criativa, expressando seu jeito “ herói” 
de ser com eles e enviarem para passar no dia 
do evento com um título para foto;

As 5 fotos mais originais ganharão prêmios para 
os pais e serão reconhecidas no final da live.

Meu Pai, 
Meu Herói



• Os filhos  criarão desenhos para mostrar como 
eles acham que seu pai é no trabalho;

• As 5 melhores fotos serão gravadas em uma 
caneca que seguirá junto com a premiação;

• As mesmas serão reconhecidas no final da Live 
com nome do colaborador, do filho, área e região.    

Meu Pai no 
Trabalho



PRÊMIOS

AÇÃO ONLINE

DIA DOS PAIS



SUGESTÕES DE 
PRESENTES

TV 50” CAIXA DE SOM 
JBL WIRELESS BLUETOOTH 

SPEAKER

CAIXA DE SOM 
JBL SOUNDGEAR

FONE DE OUVIDO
AIRPODS



•  Descontaminação do ambiente com saneante 
bactericida e ozônio; 
• Controle e higienização de equipamentos e 
alimentos; 
• Teste rápido para COVID-19; 
• EPIs, pias móveis, totem de álcool em gel e 
tapete sanitizante

Normas de 
Segurança para 

Eventos



www.grupohel.com 

Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 63, Sala 1012

Centro - Rio de Janeiro – RJ – Cep: 20031-001 
Tel: (21) 2240-1981

São Paulo
Rua Augusta, 101 – Sala 1506/1507

Consolação - São Paulo- Cep: 01305-000
Tel: (11) 3571-5113 | 11 3571 5105



“Toda criação desse projeto é de propriedade e autoria do GRUPO HEL, estando garantidos todos os direitos
morais disposto no artigo 5º, inciso XXVII da Constituição Federal e na lei nº 9.610/98, sendo terminantemente

proibida a reprodução, publicação ou utilização, por qualquer meio ou forma, desses direitos, sem a prévia
autorização do GRUPO HEL, sob pena de incorrer nas sanções civis e penais impostas pela legislação em

vigor, sem prejuízo do ressarcimento pelas perdas e danos decorrentes de tal ato.”


