
Seja um 
Patrocinador



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.;
No Brasil, o Great Place to Work promove e divulga,

além do ranking nacional, mais de 20 setoriais e
regionais.

Sobre a 
Premiação

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 no RJ 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?



Este ano a premiação será realizada  
no formato online em uma plataforma 
exclusiva e cheia de interatividade. 

EVENTO ONLINE
EM PLATAFORMA
INTERATIVA



Desde um giro 360 pela sua
empresa, a uma possibilidade de 
experiência online, seu produto
será percebido de forma 
inovadora e objetiva no evento.

SUA 
EMPRESA
PRESENTE NA 
PREMIAÇÃO 
COM 
CLIENTES
EM 
POTENCIAL

INOVAÇÃO E 
CRIATIVIDADE

NO EVENTO



Diretores 40%

Gerentes

CEO’S

20%

30%

Outros Setores da Empresa 10%

Perfil das Empresas
Participantes

EMPRESAS 
PREMIADAS

visualizações no 
evento

55

15 mil
EXPECTATIVA DE:



Overview dos Últimos Eventos





Torne-se um

Ou adquira uma
Uma Cota de 

EXPOSITOR

PATROCÍNIO



QUERO PATROCINAR

Bronze
R$ 10.000,00

Cota de Patrocínio

o Menção do Patrocinador no cerimonial 
do evento online

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 da interação online)

o 1 Estande Virtual 

QUERO PATROCINAR

Prata
R$ 20.000,00

Cota de Patrocínio

o Menção do Patrocinador no cerimonial do 
evento online

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 do youtube na hora 
da transmissão

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

o 1 Estande Virtual

QUERO PATROCINAR

OURO
R$ 30.000,00

Cota de Patrocínio

o Menção do Patrocinador no cerimonial 
do evento online

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 do youtube na 
hora da transmissão

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

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

o 1 Estande Virtual



R$ 5.000,00

E S T A N D E  V I R T U A L

• Vídeo da Empresa

• Fotos do Produto/Serviço

• Redes Sociais

• Palestra gravada de 1h na sala

C O M P R E  E S S A  O P Ç Ã O

AS PREMIADAS 
PODEM ADQUIRIR 
TAMBÉM SOMENTE 
SEU ESTANDE 
VIRTUAL PARA O 
EVENTO

*imagens meramente ilustrativas



Aker solutions do brasil ltda
Alterdata tecnologia em informatica ltda
Ancar ivanhoe administradora de shopping centers ltda
Aqua rio aquario marinho do rio de janeiro s a
Artplan comunicacao s/a
Banco losango s.a. - banco multiplo
Bem promotora de vendas e servicos s.a. rj
Bemobi midia e entretenimento ltda
Binder + fc comunicacao ltda.
Bom negocio atividades de internet ltda
Bramex comercio e servicos ltda
Capemisa seguradora de vida e previdencia s/a
Ceneged - companhia eletromecanica e gerenciamento de dados s/a
Ceras johnson ltda
Companhia palmares hoteis e turismo
Confiance medical produtos medicos s.a.
Copastur viagens e turismo ltda
Elogroup desenvolvimento e consultoria ltda
Equinix do brasil solucoes de tecnologia em informatica s.a.
Escritorio central de arrecadacao e distribuicao ecad
R2 servicos em tecnologia da informacao ltda
Radix engenharia e desenvolvimento de software s/a
Riozoo zoologico do rio de janeiro s/a
Sapura navegacao maritima s.a.
Supergasbras energia ltda
Transmissora alianca de energia eletrica s/a
Unimed-rio cooperativa de trabalho medico do rio de janeiro ltda

Estante magica s/a
Extreme digital consultoria e representacoes ltda
Fattu do brasil comercio de materiais de comunicacao visual ltda
Fundacao vale do rio doce de seguridade social valia
Gazzag - servicos de internet ltda
Gjp administradora de hoteis ltda
Grupo hu viagens e turismo s.a.
H strattner e cia ltda
Ibm brasil-industria maquinas e servicos limitada
Icatu seguros s/a
Inovatech consulting s.a.
Laboratorios servier do brasil ltda
Man latin america industria e comercio de veiculos ltda
Manuchar comercio exterior ltda
Mongeral aegon seguros e previdencia s/a
Mosaico negocios de internet s/a
Muxi tecnologia em pagamentos s.a.
Nasajon sistemas ltda
Paineiras-corcovado ltda
Pasa plano de assistencia a saude do aposentado da vale
Passei direto s/a.
Prudential do brasil seguros de vida s.a.
Unimed de barra mansa soc cooperativa de serv med
Unimed do est r j federacao est das cooperativas med
Unimed nova iguacu cooperativa de trabalho medico ltda
Unimed tres rios cooperativa de trabalho medico
Visagio consultoria assessoria e desenvolvimento ltda
Wpensar s/a

CONHEÇA AS EMPRESAS PREMIADAS



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


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14

