
S o l u ç õ e s  c o r p o r a t i v a s  e  i n o va d o ra s  p a r a  s e u  e v e n t o !



Convenção
Convenções, campanhas de incentivo, premiações, 

workshops, seminários, inaugurações, feiras, 
congressos, comemorações, lançamento de produtos 



Cenografia

Criamos e executamos cenografias para evento tais 
como: fundo de palco, telas para projeção, painéis, 

backdrops, sinalização, palco para shows e a melhor 
forma de você atingir seu cliente e o interesse deles.



Decoração
A importância da unidade visual em um evento, 

sob a perspectiva de decoração





Tecnologia
Estratégias de tecnologia ampliam 
eficiência na gestão do evento.



Audiovisual
Modernidade e inovação em equipamentos 
audiovisuais.



Iluminação para 
Eventos
A iluminação é um dos pontos mais importantes na hora de 
definir o planejamento do seu evento.



Alimentos e Bebidas
Eficiência e qualidade para uma perfeita harmonia entre 
cardápio e serviço.



ALIMENTOS & BEBIDAS
Realizamos uma grande diversidade de eventos com opções 
exclusivas de cardápios desenvolvidas pelos nossos parceiros 
com o objetivo de satisfazer todas as expectativas de nossos 
clientes.

ALMOÇO E JANTAR CAFÉ DA MANHÃ COQUETEL

BRUNCHCOFFEE BREAK

FINGER FOOD

KIT LANCHE BAR DE DRINKS

Alimentos e 
Bebidas



Brindes
Solução e criatividade na 
concepção de brindes 
personalizados para seu 
evento.



Produções e Shows
Colocamos a sua disposição mais de 800 artistas em 
todos os gêneros musicais, humorísticos, teatrais e 
performáticos.



Transporte e Logística
Expertise no planejamento e execução de toda logística do seu 
evento no brasil e exterior



Receptivo e 
coordenadores
Temos casting variado de recepcionistas, produtores e sósias 
para seu evento



Consultoria

Projetos de consultoria e
treinamentos para empresas

e Treinamento



Projetos especiais para o alcance dos 
seus objetivos

Jogos Team Building Palestrantes



Viagens 
Corporativas

Faça parte da plataforma com o 
mais rápido e completo sistema 

de reservas corporativas!
Sistema de reservas 

corporativas, Front-Office e 
Self-Booking para sua Empresa.



CERIMONIAL
Na hora de escolher um Mestre de Cerimônias, não
arrisque, tenha um profissional capacitado, com
credibilidade, segurança e expertise em condução de
eventos, premiações, congressos e convenções.



Encontre aqui os melhores profissionais 

para seu evento!

RSVP Ativo e Passivo

PACOTES COM:
• Credenciamento de evento;
• Hotsite e banco de dados
• E-mail marketing
• Pesquisa de satisfação



Experiências e 
incentivos
Nós cuidamos de tudo para a sua experiência ser exatamente 

do jeito que você imagina: inesquecível





Novidades e 
Promoções
Hotéis que estão redefinindo o conceito de 
luxo na América do Sul



Festas Temáticas
Confira sugestões criativas de temas para festas e 
impressione seus convidados.



Comunicação e 
Marketing
Desenvolvimentos de projetos de 

comunicação para eventos



SHERATON WTC SÃO PAULO HOTEL UNIQUE SÃO PAULO CLUB MED LAKE PARADISE

BOURBON ATIBAIA RESORT IBEROSTAR PRAIA DO FORTE ENOTEL PORTO DE GALINHAS

Hotéis para eventos



MORRO DA URCA VILLAGGIO JK SÃO PAULO CASA NTX PORTO ALEGRE

EXC RIO DE JANEIRO ESPAÇO VILLA LOBOS SÃO PAULO PIER MAUÁ RIO DE JANEIRO

Espaços para eventos



Serviços para Eventos
Todo detalhe é importante para que sua ação seja um sucesso



www.grupohel.com

www.grupohel.com

Márcia Rodrigues
marcia@grupohel.com

(21) 99482-1236


