
DIA DO CORRETOR
AÇÕES ONLINE E PRESENCIAIS



QUE TAL 
RECONHECER 
AQUELE CORRETOR 
DE RESPONSA?

“Ações Presenciais e Online 
exclusivas para data.”

No dia 12 de outubro, faça um 
corretor mais feliz!

Conecte- se aos profissionais 
que contribuem para segurança 
e saúde das empresas e 
famílias.



COMUNICAÇÃO

Existem inúmeras possibilidades 
criativas para o encantamento:

• E- mail MKT teaser

• E-mail MKT com mensagens lúdicas e 
motivacionais

• E- mail MKT convite

• Hotsite exclusivo para a data com link 
para campanhas em vigor e outros

• Home Kits entregues de acordo com o 
tema escolhido

• Pesquisa de satisfação pós evento

• Entrega de prêmios para os vencedores 
dos concursos e sorteios pós evento



Realize ações rápidas e de grande 
impacto emotivo

AÇÕES ONLINE



O ESTÚDIO DE 
TRANSMISSÃO

As ações podem ser realizadas em 
estúdios ou em outras plataformas 
mais simples;

Cenografia, comunicação e 
decoração especialmente criadas 
para a comemoração especial.



• Se a empresa deseja investir pouco, utilize o canal de 
comunicação próprio para parabenizar seus corretores. 

• A intranet, o jornal mural, o banner na entrada e o 
descanso de tela, poderão ter uma comunicação 
direcionada para data, homenageando o corretor.

Nós podemos criar para você!

Comunicação na Corretora

É um dia especial, a ideia é não falar de trabalho, de como 
vender, de como lidar com a burocracia. Um tema motivador 
e que o faça mais feliz poderá ser explorado. Vamos tentar?

Palestra
“Para o Dia Nascer mais Feliz”



No mês do corretor, faça uma campanha de vendas 
relâmpago e no final do mês presenteie com “Top Cash” 
os três primeiros colocados.

Campanha Relâmpago

Para comemorar e reconhecer a importância do corretor, um 
happy hour online para lá de especial pode ser realizado 

com show, sorteios concursos e etc...

Happy Hour Online



Happy Hour 
Karaokê Online

Quando lançado o evento, os que confirmarem 
presença e quiserem participar, gravarão um 
vídeo cantando e enviarão para produção.

O corretor revelação será escolhido e sua música 
irá ao ar.

CONCURSO CORRETOR 
REVELAÇÃO

Prêmio:
Viagem com acompanhante para um dos Hotéis de Luxo 
Brasil.



LIVES DE 
SHOW



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

Corretor Romântico – Corretor  Roqueiro – Corretor Sertanejo – Corretor POP

Paulo Ricardo Daniel Marília Mendonça

Roupa Nova Banda Eva Ferrugem Matheus & Kauan

Xande de PilaresSaulo



Skank

Ana Carolina Rádio Hits

The Soundtrackers

Os Paralamas do Sucesso

Blitz

Nando Reis

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



João Gabriel Sambô

ThiaguinhoZeca Pagodinho Tony Gordon

Fulo de Mandacaru



Apresentadora 
para Lives

Seja para um evento descontraído ou 
um com perfil mais institucional, as 
apresentadoras tem papel 
fundamental para o evento ser um 
sucesso.



Letícia Colin

Letícia estreou na televisão aos dez anos de 
idade, em 2000, no programa Sandy & 
Junior. Em 2005, interpretou a Marta 
na telenovela Floribella e canta em uma das 
canções, que fazem parte da trilha sonora da 
segunda temporada da novela.

Letícia Birkheuer

Em 2006, foi nomeada para o Prêmio 
Contigo na categoria de melhor atriz 
revelação, pela sua participação nessa 
telenovela. Em 2007 fez também, uma 
pequena participação especial em Pé na Jaca 
vivendo Isabela, uma modelo trambiqueira.

Ana Hickmann

Apresentadora, modelo e empresária 
brasileira.
Atualmente, apresenta o programa Hoje em 
Dia, da TV Record.



SUGESTÕES DE 
PRESENTES PARA 
SORTEIO NA LIVE

TV 50” CAIXA DE SOM 
JBL WIRELESS BLUETOOTH 

SPEAKER

CAIXA DE SOM 
JBL SOUNDGEAR

FONE DE OUVIDO
AIRPODS



CESTAS AQUIM CESTAS DE DRINKS PLATTER BOX
VOUCHER 

VIVA EXPERIÊNCIA

SUGESTÕES DE BRINDES



Gourmet 
Experience

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.



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 



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.



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 



JORGE LUCKI DIEGO ARREBOLA

SOMMELIER



VOUCHER 
VIAGEM GRAMADO PARA CONHECER 

VINHEDO

VOUCHER 
VIVA EXPERIÊNCIA

VOUCHER 
SPA COM EXPERIÊNCIA 

COM VINHOS

BRINDES PARA 
SORTEIO NA LIVE



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

Meditation KIT

• colchonete, incenso e fone de ouvido.

Live de 
Meditação



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.

KIT Exercício

Colchonete, Toalhinha de Rosto e Squeeze 

Live de Treinamento 
Funcional



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

Health KIT

Caixa com um folder de dicas de boa alimentação e itens para  
realizarem a receita ao vivo com o nutricionista 

Live com 
Nutricionista



Você pode elaborar  um quiz, um sorteio para os melhores 
corretores do mês ou simplesmente criar uma campanha relâmpado
alusiva ao tema;

Propicie ao corretor e sua família momentos de relaxamento, 
conforto e bem estar em um hotel verdadeiramente cercado de 
experiências únicas.

Caixa Presente 
Hotéis de Luxo 
Brasil

“MEU CORRETOR É UM 
LUXO”

“Pacote de diárias especialmente desenhados pela Hotéis de Luxo 
Brasil com experiências incríveis, cheias de estilo e sofisticação”



A diária é válida para 02 pessoas (01 cama de casal ou 02 camas de solteiro), na categoria standard com café da manhã incluído.

Experiências  e serviços inclusos no pacote: 1 garrafa de Chandon no quarto com cartão de boas vinda, 1 massagem para o casal,

comunicação completa, caixa com logomarca (modelo acima) e o envio da caixa pelos correios.

01 diária nos hotéis da Hotéis de 
Luxo Brasil

01 DIÁRIA

2.500,00 3.800,00 5.300,00

02 DIÁRIAS 03 DIÁRIAS

02 diárias nos hotéis da Hotéis de 
Luxo Brasil

03 diárias nos hotéis da Hotéis de 
Luxo Brasil

+10% de 
taxa adm

+10% de 
taxa adm

+10% de 
taxa adm



Cada corretor tem um estilo de vida. Cada família 
possui uma história. Cada conquista é celebrada 
de forma diferente.

Presenteie seu corretor com um voucher virtual de 
uma experiência incrível e o faça feliz e especial.

Cartão Virtual

“NOSSO PRESENTE É 
VOCÊ”

Escolha o valor creditado e 
presenteie seus clientes e 
funcionários.



VIAGENS NACIONAIS

EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS
RESTAURANTES NO BRASIL

E EXTERIOR DIRIGIR CARROS DE LUXO PASSEIO HELICÓPETRO

VIAGENS INTERNACIONAIS HOTÉIS DE LUXO
HOTÉIS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS

CARTÃO VIRTUAL | EXPERIÊNCIAS



SPA DE BELEZA COMPRA DE AÉREOSPASSEIOS DE AVENTURA

PARQUES NACIONAIS PARQUES INTERNACIONAIS

ALUGUEL DE CARROS

PASSEIOS DE LIMOUSINE CARTÕES DE VALES PRESENTES



ALUGUEL DE LANCHAS CITY TOURS TRANSFERS

SEGURO VIAGEM ESPORTES DE AVENTURA SALÃO DE BELEZA

SPA DE SAÚDE

INGRESSOS CINEMA E TEATRO



AÇÕES 
PRESENCIAIS



• Ao entrar na corretora no dia do corretor, cada 
profissional recebe um ticket para concorrer a um 
prêmio especial no fim do dia; 

• Os presentes ficarão expostos na entrada com 
decoração especial alusiva ao dia.

Sorteio Surpresa

• Crie uma campanha de doação de brinquedo para que neste dia 12 de 
outubro, um corretor possa fazer também uma criança carente feliz. Para 
cada doação na corretora, ele poderá sugerir a instituição;

• Quem doa ganha um chocolate e participa de um sorteio especial ao final 

do mês: um voucher de experiência para o corretor e seu filho.

Ação Social
Faça uma criança sorrir e seja 

um corretor feliz!



No dia do corretor, vamos fazer uma blitz com repentistas 
fazendo músicas com temas do dia a dia do corretor e um 
casal distribuindo chocolates em formato de pastinha com 
tag parabenizando pelo dia do corretor.

Blitz da Alegria

Neste dia a corretora pode oferecer um café da manhã de 
boas vindas com decoração especial em toda corretora;

Balões a gás hélio com frase: Celebre o seu dia! Parabéns 
Corretor!, realizar sorteios e outros.

Café da Manhã



No dia do corretor, prepare uma surpresa para eles no 
ambiente de trabalho.
Descole uma sala ou um espaço na empresa e ofereça:

• Sessões de  Quick Massage
• Reflexologia
• Bioimpedância
• Dicas de Nutrição

Day Spa na 
Corretora

“HOJE O CLIENTE AQUI 
É VOCÊ!“



•  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 Presenciais



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.”


