
Dia das 
Secretárias 
Online



Reconhecer aquelas que cuidam da 
vida de muita gente, é primordial.
Agora chegou a hora delas serem 

surpreendidas.

Conheça as ações 
especiais online criadas 
para este momento de 

celebração.



E-mail MKT 
Teaser

E-mail MKT 
convite e início 

do RSVP 
Passivo

Reminder do 
Evento 

Pesquisa de 
Satisfação

COMUNICAÇÃO
A ideia é impactar desde a primeira comunicação sobre o 
encontro com approach arrojado.

1 semana antes, entrega 
do kit para os  e e-mail 
mkt com envio do QR 
code para entrar no 

evento dos confirmados

Dia do 
Evento

Envio de 
Relatório



CONCEITO
A ideia é propiciar uma tarde de 
descontração, troca e reconhecimento.

Um(a) chefe de cozinha é convidado(a) e 
prepara uma aula show com menu em 
três momentos com entrada, prato 
principal e sobremesa. A convidada 
prepara da sua casa junto com a família.

Gourmet 
Experience



K i t  G o u r m e t

Kit para 
Entrega em 
Casa

Toda(o) participante que confirmar 
presença no evento, receberá sua 
platter box com os insumos do evento 
e um avental com a logo da empresa 
e conceito 

Avental
personalizado



CLAUDE TROISGROS LU BENEDICTO HENRIQUE FOGAÇA

SUGESTÃO DE CHEFS



VOUCHER IFOOD VOUCHER RESTAURANTE DO 
CHEF COM ACOMPANHANTE

BRINDES PARA SORTEIO DURANTE A LIVE 

VOUCHER 
VIVA EXPERIÊNCIA



WINE AND
CHEESE 

Experience



CONCEITO
Todo bom vinho é apreciado por muitos. 
Neste evento faremos uma degustação de 
vinhos com um expert sommelier contando 
um pouco sobre a história do universo do 
vinho, apresentando a harmonização com 
queijos de diversos países.

Uma noite charmosa e especial espera 
pelas secretárias.



JORGE LUCKI LU BENEDICTO DIEGO ARREBOLA

SUGESTÃO DE SOMMELIERS



VOUCHER 
VIAGEM GRAMADO PARA CONHECER 

VINHEDO

VOUCHER 
VIVA EXPERIÊNCIA

VOUCHER 
SPA COM EXPERIÊNCIA 

COM VINHOS

BRINDES PARA SORTEIO NA LIVE



K I T  W I N E  A N D  C H E E S E

Kit para 
Entrega em 
Casa
Toda(o) participante que 
confirmar presença no evento, 
receberá sua platter box com os 
insumos do evento e DUAS 
TAÇAS com a logo da empresa e 
conceito 



Vida de 
Equilibrista
Uma manhã equilibrando valores 
para vida pessoal e profissional



Conceito 
A ideia  é levar para uma manhã, um 
encontro  híbrido e virtual recheado de 
dicas para o sucesso na carreira, 
marketing pessoal saúde e bem estar.

Um bate papo rápido no formato TED 
Talks com interatividade do público



Conversa em Equilíbrio

Waleska Farias 
Marca Pessoal

Como ser relevante e se 
tornar referência

Bruna Lombardi
Empoderamento Pessoal e 

Felicidade
O  equilíbrio entre vida pessoal , 
profissional e autoconhecimento

Claudia Matarazzo
Moda e Beleza no Trabalho e Lazer

Marcio Atalla
Qualidade de Vida  e 

Saúde 



As secretárias convidadas e que 
quiserem participar, gravam um vídeo 

com seu chefe contando uma rápida 
história divertida que aconteceu com 

eles e enviam para produção.
As duas destaques passarão no evento e 

ganharão prêmios.

Concurso 
“Uma história divertida com ela”

2º viagem com acompanhante 
para Foz do Iguaçu.

1 º lugar
Viagem com acompanhante para 
Gramado. 

Prêmios



Sorteios Online  

Voucher de Spa Voucher Salão de 
Cabelereiro

Voucher Boticário Voucher Livraria
Cultura ou para Cursos Online



Clube das 
Lulus
Uma live de Happy Hour com show 
da Banda Live Karaokê, Concursos e 
Sorteios



Concurso
Secretária 
Revelação  
Quando lançado o evento, as que confirmarem 
presença e quiserem participar, gravam um 
vídeo cantando e enviam para produção.

A secretária revelação será escolhida e sua 
música irá ao ar.

Prêmio:

Viagem com acompanhante para um dos Hotéis de 
Luxo Brasil.



Este formato se destina a empresas que 
desejam uma rápida ação.

São algumas pílulas de atividades curtas 
para as que já estão trabalhando e não 

possuem muito tempo disponível. 

Short  Lives



LIVE DE 
MEDITAÇÃO
Esta ação é para levar as secretárias, métodos 
simples de meditação e que possam praticar em 
casa sozinhas depois com profissional 
especializado.



LIVE COM 
NUTRICIONISTA
A reeducação alimentar é muito interessante 
nos dias de hoje, nesta live, um profissional 
dará dicas e realizará uma receita ao vivo.



LIVE DE 
TREINAMENTO
FUNCIONAL
Para as secretárias que não possuem muito tempo 
livre, um Personal Trainer realizará atividades fáceis de 
se fazer e com objetos que possuam em casa.



www.grupohel.com

“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.”
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