
EXC. Rio



A Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH-RJ, fundada há 53 anos, reúne

profissionais e organizações que acreditam na competência humana como o grande

diferencial de qualidade e tem como principal objetivo a disseminação do conhecimento

no mundo do trabalho.

É uma instituição sem fins lucrativos que promove e integra um ambiente composto por

profissionais, líderes, autoridades governamentais, fornecedores e entidades,

promovendo o acesso à informação, com conteúdo diferenciado e gerando o

desenvolvimento do setor.

ABRH - RJ



O Prêmio Ser Humano ABRH-RJ há 39 anos é um reconhecimento aos profissionais que atuam na

atividade de gestão com pessoas, às organizações do setor privado, do terceiro setor e do setor

público cuja atuação diferenciada e práticas inovadoras nessa atividade tenham alcançado

significativos resultados quantitativos e qualitativos, que possam ser consideradas uma

referência no mercado.

Reconhece ainda professores universitários e estudantes de graduação e de pós-graduação de

qualquer formação que produzam trabalhos de caráter técnico ou científico, referentes à gestão

e desenvolvimento com pessoas, bem como suas respectivas instituições de ensino superior.



A ideia é proporcionar maior integração
entre as empresas e associados,
propiciando show de encerramento em
um local charmoso e elegante do Rio de
Janeiro.



Fotos do evento em 2019



Por que patrocinar 
o evento?
O evento reúne empresas de vários segmentos com um público seleto de
profissionais de Recursos Humanos, Marketing, TI e outras áreas.
Funciona como uma grande vitrine de oportunidades e prospecção para os
patrocinadores e uma maneira leve, porém direta de apresentar
institucionalmente sua empresa.

A exposição acontece no amplo ambiente do evento e permite um networking
inigualável, permitindo futuramente o fechamento de negócios.

O Grupo HEL, parceiro da ABRH-RJ há muitos anos, realiza os principais eventos
da instituição e este ano inova conceitualmente nesta importante premiação.



Saiba como fazer parte 
deste evento agora...



TIPOS DE PATROCINIOS

Logotipo no site do evento

Logotipo no convite eletrônico e na confirmação por e-mail

Menção do Patrocinador na abertura do Evento

Possibilidade distribuição de brindes da empresa (produção 
de responsabilidade do patrocinador)

Direito  a convites para o evento

Logotipo da empresa na cenografia de entrada do evento

Logotipo como patrocinador na comunicação de assessoria 
de imprensa

Logotipo no telão do evento

Vídeo da empresa de 1 minuto

VALORES

Rio de Janeiro

PATROCÍNIO 
OURO

X

X

X

X

6 convites

X

X

X

X

PATROCÍNIO OURO

R$ 60.000,00

PATROCÍNIO 
PRATA

X

X

-

-

4 convites

X

X

X

-

PATROCÍNIO 
PRATA

R$ 30.000,00

PATROCÍNIO 
BRONZE

X

X

-

-

2 convites

X

X

X

-

PATROCÍNIO 
BRONZE

R$ 20.000,00

Seja um 
Patrocinador



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




