
Seja um 
Patrocinador
2023



Sobre a 
Premiação

O ranking das ”Melhores Empresas 
para Trabalhar “, é o padrão de 
excelência para definição dos 
exemplares ambientes de trabalho. 
O Great Place to Work é pioneiro em 
conduzir essa pesquisa que existe 
em todo o mundo, em 53 países, em 
seis continentes.;

O principal objetivo do ranking
não é o de premiar, mas sim
de divulgar os bons exemplos
e estimular a melhora nos
ambientes de trabalho. É uma
forma de chamar a atenção da
sociedade, salientando o quão
importante é o relacional nas
empresas.



O evento celebra e
reconhece as Melhores
Empresas para Trabalhar. E
conta com a presença dos
principais executivos de
empresas nacionais e
multinacionais de cada região
que realiza a premiação.

Como é a 
Premiação?



Atraindo um público influente
entre pequenas, médias e grandes
empresas, os eventos oferecem uma
oportunidade ímpar de se
comunicar com os tomadores de 
decisão de diversos segmentos,
através de um pacote de patrocínios
que se adequa a realidade de cada
empresa.

Por que 
Patrocinar?



Presencial Plataforma on-line

Formato do Evento



EMPRESAS
PREMIADAS

70
EVENTOS

EM TODO BRASIL

25
MÉDIA DE:

PARTICIPAÇÕES
ON-LINE POR EVENTO

2 mil

Panorama em 2023



Diretores 40%

Gerentes

CEO’S

20%

30%

Outros Setores da Empresa 10%

Perfil das Empresas
Premiadas



Barueri e Região Instituições Financeiras Minas Gerais Tecnologia da informação

Saúde São Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina

Rio de Janeiro

Eventos para patrocinar em  2023

https://www.grupohel.com/gptw/2022-gptw-barueri-e-regiao/
https://www.grupohel.com/gptw/2022-gptw-instituicoes-financeiras-premiacao/
https://www.grupohel.com/gptw/gptw-minas-gerais-2022/


Cota de Patrocínio



Bronze

R$ 20.000,00

o Menção do Patrocinador no cerimonial 
do evento;

o Aplicação do logo do patrocinador na 
divulgação do evento através do site, 
rede social e e-mail marketing

o Aplicação da Logo do patrocinador na 
Cenografia do evento (fundo de palco, 
apresentação e da interação online)

Investimento:



o Menção do Patrocinador no cerimonial do evento;

o Aplicação do logo do patrocinador na divulgação do evento
através do site, rede social e e-mail marketing

o Aplicação da Logo do patrocinador na Cenografia do evento
(fundo de palco, LED do Show e de interação online)

o Logo na capa do vídeo na hora da transmissão do evento.

o Possibilidade distribuição de brindes da empresa para
entrega em casa (produção de responsabilidade do
patrocinador)

o 15 acessos ao evento para convidados da empresa

o Link de transmissão do evento, que poderá ser distribuído 
para os colaboradores que não puderem estar 
presencialmente no evento;

o Ação de marketing/divulgação durante o coquetel do evento

Prata

R$ 35.000,00
Investimento:



o Menção do Patrocinador no cerimonial do evento;

o Aplicação do logo do patrocinador na divulgação do evento
através do site, rede social e e-mail marketing

o Aplicação da Logo do patrocinador na Cenografia do evento
(fundo de palco, LED do Show e de interação online)

o Logo na capa do vídeo na hora da transmissão do evento.

o Propaganda do Patrocinador durante o evento com 1 vídeo
de 30s.

o Possibilidade distribuição de brindes da empresa para
entrega em casa (produção de responsabilidade do 
patrocinador)

o Ação de marketing/divulgação durante o coquetel do evento

o 20 acessos ao evento para convidados da empresa

o Link de transmissão do evento, que poderá ser distribuído 
para os colaboradores que não puderem estar 
presencialmente no evento

Ouro

R$ 50.000,00
Investimento:



Instagramável

Espaço para 
sua empresa 
construir essa 
ação.

Imagem ilustrativa apenas como referência. A ação não 
contempla a produção do instagramável.

R$ 12.000,00
Valor do Espaço:



Sua MARCA 
na Bolsa
do Evento

Imagem ilustrativa apenas como referência. 

R$ 10.000,00
Valor do espaço de 
aplicação no tamanho 
de 7x7cm:



www.grupohel.com


