
Soluções Criativas e Inovadoras 
para seu Evento



Uma posição de valor sustentável é aquela que estabelece a relação 

de interdependência entre seus públicos conciliando seus interesses, 

de forma transparente, sólida e direta.

Neste caminho acreditamos que conseguiremos construir relações 

duradouras, este é o nosso objetivo principal.

Estes valores reconhecidos tornam sólidas e de confiança as relações 

com nossos clientes. Para nós nada é mais gratificante do que ver o 

cliente feliz e satisfeito. Valorizamos a clareza com eles, com 

colaboradores, parceiros e com o mercado.

O 

Fabricio Granito dos Santos

CEO GRUPO HEL.

https://www.youtube.com/watch?v=eYj8xzGj0NM&feature=emb_logo&ab_channel=GrupoHEL
https://www.youtube.com/watch?v=eYj8xzGj0NM&feature=emb_logo&ab_channel=GrupoHEL


Estrutura no 
e 

Atendemos em 
todos os estados do 
Brasil e exterior.

Escritório no
Rio de Janeiro

Av. Almirante Barroso, 63 - Sl. 1012
Cep 20031.001 - Centro

Escritório em
São Paulo

Rua Augusta, 101 - Sl. 1506/1507
Cep 01305-000 - Consolação

Tel. 21 3005-0112 Tel. 11 3571-5113



Estrutura Fornecida para o 
Atendimento da sua 

empresa.



CEO 
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FINANCEIRO
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Vanda Souza

DIRETOR EVENTOS

Rafael Carvalho

COORDENADORA

Lívia Alves
COORDENADORA

Auana Mendonça
GERENTE DE PROJETOS

Marcos Costa

CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

LOGISTICA

Monique Ribeiro
ATENDIMENTO HOTELEIRO
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Equipe

GERENTE COMERCIAL

Marcia Rodrigues



Nossos Clientes

https://www.grupohel.com/o-grupo/nossos-clientes/
https://www.grupohel.com/o-grupo/nossos-clientes/


Prêmios

Classificado de acordo com os seguintes critérios, 
atração de investimento, alta tecnologia e 

qualidade, pessoal profissional e métodos de 
gestão modernos. A pesquisa foi conduzida pelos 

centros analíticos do Comitê de Nomeação de 
Sócrates (Oxford, Reino Unido) com o objetivo de 
selecionar empresas bem-sucedidas e dinâmicas 

para se juntarem à comunidade empresarial 
internacional e se beneficiar de seu apoio especial 

e promoção de investimentos.

Somos uma das agências que mais vendem Club 
MED no Brasil e exterior gerando assim benefícios 

aos nossos clientes!



Depoimentos de 
alguns Clientes

“O Grupo Hel está entre os mais 
estratégicos parceiros, desde que 

iniciamos esta parceria, nossos 
eventos simplesmente mudaram de 

patamar, atingindo o nível que as 
Melhores Empresas para Trabalhar 

merecem, em termos de 
organização, agilidade, capricho com 

os detalhes.”

Ruy Shiozawa
GPTW Brasil, Presidente

“O Grupo nos assessorou em todas as 
etapas dos nossos eventos de 2018. 
Tivemos uma grata surpresa com a 
qualidade do trabalho, atenção aos 

detalhes e atendimento excepcional. 
Eles vestem a camisa do cliente e 

vibram junto com o resultado.”

Leila Zaidhaft Kampel
Veirano Advogados, 
Gerente de Recursos 

Humanos

“Evento com Grupo é sempre uma 
decisão fácil, porque contamos com 

uma equipe especializada em eventos 
corporativos, dedicada, tem nos 

atendido de maneira impecável, em 
diversos formatos e tamanhos de 

grupos com os quais trabalhamos.”

Daisy Guilger
Nexialistas, Gerente de 

Logística e Eventos

“Para a ABRH-RJ, a parceria com o 
grupo HEL é extremamente 

importante, pois a qualidade no 
atendimento e na prestação do 

serviço é impecável, agregando valor 
aos nossos eventos. A dedicação e o 
comprometimento de toda a equipe 

são os diferenciais da empresa.”

Cintia Gama
ABRH-RJ, Gerente Geral



“Ter o Grupo HEL como parceiro 
tem sido estratégico para 

o GPTW, pelo nível de 
elegância, sofisticação e 

cuidado com os eventos. Ele vai 
além do que a premiação já 

entrega e torna o gran finale do 
nosso trabalho algo muito 

especial.”

Daniela Diniz
GPTW Brasil, Diretora de 

conteúdo e eventos

“Os eventos do Grupo Hel são 
impressionantes e me arrisco a 

dizer que são também 
indescritíveis e encantadores!
As expectativas são sempre 

superadas e o cuidado com cada 
detalhe faz toda a diferença. 
Recomendo e super indico, 

sempre!”

Luise Freitas
GPTW Barueri e Região, 

Diretora

“Surpreender o cliente é a 
preocupação do Grupo Hel!! 

Numa festa de premiação onde as 
expectativas são altas isso é 

sempre muito bom. Saber inovar 
e encantar é o que nos faz 
escolher esse parceiro! São 

eventos de muito bom gosto e 
criativos. Juntos em 2019!”

Claudia Malschitzky
GPTW Paraná, Diretora 

Executiva

“O evento de premiação no Rio 
Grande do Sul foi simplesmente 

incrível e fez as pessoas se 
sentirem estrelas!

A organização, as escolhas 
impecáveis e o cuidado com cada 
detalhe fizeram a festa se tornar 

inesquecível! Parabéns Grupo 
HEL!”

Kelly Bitencourt
GPTW RS, Diretora 

Executiva



“Trabalhar com um parceiro como 
o Grupo HEL traz a tranquilidade 
e segurança necessárias para um 

evento de sucesso. Além de 
competentes, a equipe não mede 
esforços para atender à todas as 

nossas expectativas e 
necessidades.”

Mônica Gonçalves
Ecad, Gerente de 

Comunicação e Marketing

“É muito bom ter o Grupo Hel
como parceiro. Equipe muito 

competente, atenciosa, 
comprometida. Parceria que 

sempre deu certo.”

Verônica Abdalla
Fetranspor, Gerente de 
Comunicação e eventos

“Ser parceiro do Grupo HEL é 
muito fácil, pois lidamos com 

uma equipe que, além de muito 
competente, é focada no cliente, 

buscando sempre oferecer 
experiências de alto impacto. 

Com uma gama de serviços que 
congrega tudo o que precisamos 

sobre turismo e eventos 
corporativos em um só lugar.”

Débora Nascimento
Instituto Capacitare, 
Diretora Executiva

Luciana Dantas
UnitedHealth Group Brasil, 
Coordenadora de Eventos 

e Patrocínios

“O Grupo HEL é um parceiro de 
muitos anos e esteve presente em 
momentos importantes da nossa 
história. Sempre a disposição com 
muito amor pelo que fazem, seus 

projetos são sempre 
inesquecíveis.”



SERVIÇOS PARA 
EVENTOS PRESENCIAIS



Convenção

Convenções, campanhas de incentivo, 
premiações, workshops, seminários, 
inaugurações, feiras, congressos, 
comemorações, lançamentos 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
Soluções tecnológicas são inovadoras e 
exclusivas. Produza ações para seu evento e 
tenha aparelhos de hélice holográfica para 
construir hologramas, soluções de realidade 
virtual ou aumentada e muito mais.

Audiovisual
Modernidade e inovação em equipamentos 
audiovisuais.



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

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



Alimentos e 
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 FINGER FOOD

BRUNCHCOFFEE BREAK

KIT LANCHE BAR DE DRINKS



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

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



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



Consultoria e 
Treinamento
Projetos de consultoria e treinamentos 
para empresas.

TEAM BUILDING PALESTRANTES

JOGOS



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.

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.



RSVP Ativo e Passivo
Encontre aqui os melhores profissionais 
para seu evento!

Experiências e Incentivos
Nós cuidamos de tudo para a sua experiência ser 
exatamente do jeito que você imagina: 
inesquecível.

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



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



Todo detalhe é importante para 
que sua ação seja um sucesso.

LIMPEZA PRODUTOR TÉCNICO BRIGADA DE INCÊNDIO SEGURO E LEGALIZAÇÃO INTÉRPRETE GERADOR

VALET SEGURANÇA PRODUTORES RÁDIOS DE COMUNICAÇÃ CABINE DE TRADUÇÃO CARREGADORES



Alguns Eventos Presenciais 
que  Foram Sucesso



Convenção Veirano
CASE DE SUCESSO 



GPTW Rio de Janeiro 
Diversidade

CASE DE SUCESSO 

https://vimeo.com/353272222
https://vimeo.com/353272222


Dia do Médico
CASE DE SUCESSO 

https://www.youtube.com/watch?v=dwk5BiIA1gs&ab_channel=GrupoHEL
https://www.youtube.com/watch?v=dwk5BiIA1gs&ab_channel=GrupoHEL


Encontro de 
Campeões Amil

CASE DE SUCESSO 



Influency.me 2019
CASE DE SUCESSO 



Café da Manhã com 
Presidentes

CASE DE SUCESSO 



Prêmio Ser Humano 
2019

CASE DE SUCESSO 

https://vimeo.com/378145012
https://vimeo.com/378145012


Amil 40 Anos
CASE DE SUCESSO 



GPTW Rio de Janeiro
CASE DE SUCESSO 

https://vimeo.com/229132780
https://vimeo.com/229132780


EVENTOS 
ON-LINE



Possuímos plataforma própria de
transmissão para todos os tipos de eventos 
além de feiras com exposição.
www.centrodeconvencoesonline.com.br



A solução completa 
para realização de seus 
Eventos Online em uma 
única plataforma.

HALL



ÁREA DE EXPOSIÇÃO



ESTANDES



SALA DE PALESTRAS



Eventos de luxo em uma 
plataforma exclusiva.
Tenha uma experiência única 
para eventos híbridos ou virtuais.
www.expoluxobrasil.com.br



ÁREA DE CADASTRO



HALL



ÁREA DE EXPOSIÇÃO



ESTANDE



SALA DE PALESTRAS



ESTÚDIO DE  
CAPTAÇÃO 



Polo Rio Cine & Vídeo

Option Live Studio

Palco 41

Showtime - Pátio Benitto

Estúdio Century

Villaggio JK

Possuímos parcerias com estúdios em todo o Brasil, todos 
com infraestrutura completa  de streaming.

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro

São Paulo São Paulo São Paulo



SERVIÇOS PARA 
EVENTOS ON-LINE



Web Conferências
As web conferências podem ser realizadas para 
um grupo restrito de pessoas, os participantes 
podem interagir fazendo perguntas ou até 
mesmo responder a questionários.

Convenção On-line
Oferecemos um treinamento corporativo mais 
inteligente e rápido. A empresa pode atingir 
todos os seus stakeholders e continuar a se 
relacionar.



Streaming para Shows
Soluções de alta disponibilidade para 
transmissões ao vivo. Transmita seus shows até 
4K, em multiplataformas, ou seja, site e todas as 
redes sociais ao mesmo tempo. Com 100% de 
estabilidade e estatísticas interativas em tempo 
real.

Webinar
O webinar é um tipo de seminário ou conferência 
online, que geralmente ocorre ao vivo para 
participantes cadastrados previamente. 



Estúdio de Áudio e 
Vídeo para Webcasting
Possuímos estúdio de transmissão virtual 
personalizado para sua empresa.

Palestrantes
Oferecemos treinamento corporativo integrado, 
inteligente e rápido.



Projetos de Holografia, 
Mapping e 
Realidade Aumentada

Gamificação para 
Evento
A gamificação usa técnicas lúdicas com jogos 
customizados de acordo com o objetivo e 
conceito do seu evento. Uma inovação de 
treinamento para as ações online.



Café da Manhã, Coffee
Break e AlmoçoAberturas 

Impactantes
Opções diferenciadas de entretenimento 
para seu evento.

Seu evento online poderá ter inserções 
gastronômicas criativas, diretamente na casa do 
colaborador. Estes momentos serão desenhados 
de acordo com sua necessidade.



Lives Artísticas
É importante envolver o colaborador nesta 
atmosfera simpática de celebração, propiciando 
ações incríveis em seu ambiente, em casa ou 
simplesmente para levar aos clientes um pouco 
mais de união e estreitamento das relações.



Entrega de brindes
Operacional de delivery com equipe formada por 
profissionais que seguem as orientações da OMS, 
devidamente equipados com material de 
higienização, máscara e luvas descartáveis para 
proteção de todos os envolvidos e do receptor.

Mestre de Cerimônias
Além de apresentar o evento, o Mestre de 
Cerimônias pode se encarregar de coordenar as 
equipes, controlar o tempo, servir como interface 
com os palestrantes, participantes e equipe 
técnica, mediar sessões de debates.



Normas de Segurança 
para Eventos
Sempre buscando inovação, nossas equipes são 
treinadas para sanitizar ambientes com base nas 
normas e procedimentos da ANVISA, seguindo 
sempre as recomendações da OMS (Organização 
Mundial de Saúde).

Stand-up Comedy
Deixe seu evento mais divertido e diferenciados. 
Propicie momentos de descontração aos seus 
colaboradores



Degustação de Vinhos 
A degustação à distância foi feita para que esse 
período de isolamento possa se tornar um 
momento de conexão, propiciando mais leveza 
para o dia a dia, além de uma rápida imersão no 
universo do vinho.

Evento Gastronômico Online
O Chef faz a apresentação em seu restaurante e a 
equipe técnica opera separadamente com o 
mínimo de componentes. São tomadas todas as   
precauções necessárias com higiene, 
distanciamento social e regras da ABEOC para 
eventos.



Happy Hour
Faça seu happy hour acontecer  de forma 
inovadora com participação e interação de 
seus clientes e colaboradores

Organizamos o encontro da SUA EMPRESA
sem sair de casa

▪ Stand-up
▪ Bandas
▪ Voucher de Delivery



Alguns Eventos 
on-line que Foram 
Sucesso em 2020



Prêmio 
Influency.me 2020

CASE DE SUCESSO 



GPTW Rio de Janeiro 2020
CASE DE SUCESSO 



Inclui Aí 2020
CASE DE SUCESSO 



GPTW Brasil
CASE DE SUCESSO 



Fórum DMS
CASE DE SUCESSO 



Arraiá Amil
CASE DE SUCESSO 



Dia do Corretor
CASE DE SUCESSO 



Conexão Médicos

Conexão Médicos
CASE DE SUCESSO 



Experiência Gastronômica Amil

Conexão Médicos

Summit Americas
CASE DE SUCESSO 



Jantar Gastronômico 
CASE DE SUCESSO 



Aeris Live de 
Final de Ano

CASE DE SUCESSO 



Taesa – Encontro de 
Mantenedores

CASE DE SUCESSO 



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, 
PROJETOS E CRIAÇÃO



Somos uma agência full service, 
especializada em campanhas que 
conversam com o seu público.

Campanhas criativas, envolventes e na medida 
para o seu negócio. Vamos encantar a sua 
audiência.

Desenvolvemos soluções através de campanhas que contam com 

planejamento estratégico, gerenciamento de mídia e conteúdo 

criativo. Integramos ações ON e OFF para que sua marca apareça 

onde o seu público estiver.

Planejamento Mídia CriaçãoRedação

Definição das metas, 
objetivos e canais.

Criação de conceito e 
conteúdo para 

campanhas.

Planejamento com base 
em pesquisas, negociação 
e aquisição de espaço de 
mídia junto aos veículos.

Planejamento e 
concepção de anúncios e 

projetos gráficos.



Comunique- se sempre em todas 
etapas do evento!

• E-mail MKT
• Convite
• App
• Hotsite
• Cenografia
• Brinde
• Material Promocional

Comunicação 
para o Evento

Pós-Evento

E-mail MKT
Teaser

E- mail
Convite

E-mail com 
conteúdos  lúdicos 
ou informações 
interessantes sobre 
o evento 

E- mail com conteúdo 
motivador realçando a 
sinergia   com a 
programação do 
evento

E- mail pós-evento de 
agradecimento  e um 

overview do evento com 
fotos 

Evento



Branding & Design
Criação de projetos visuais para empresas, eventos, marcas, 
produtos e serviços. Criamos a voz da marca e sua 
personalidade, representadas através de uma identidade 
visual que fala com seu público.











Criação de Hotsite
Criação ou modernização de sites institucionais, hotsites 
publicitários, e-commerce e intranet. Projetos mobile first
integrados e otimizados para a sua campanha digital.



Criação de Hotsite



Vídeos institucionais 
e Fotografia para 
Eventos



Tipos de Vídeo

INSTITUCIONAIS ENDOMARKETING CORPORATIVOS REDES SOCIAIS

São os vídeos com a missão de 

apresentar algum serviço 

ou marca.

São os vídeos voltados para 

sua empresa com a missão de 

compartilhar conhecimento 

entre seus colaboradores.

Produzimos vídeos teasers 

de melhores momentos dos 

eventos que acontecem na 

sua empresa.

Vídeos feitos para atingir seu 

público e aumentar suas vendas e 

engajamentos, utilizando projetos 

específicos para as redes sociais.



Aplicativos Web e Mobile

Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas 
web e aplicativos para Android e iOs. A WDA possui 20 

anos de experiência em soluções personalizadas, desde 
o planejamento a gestão da plataforma.

SEO

Estruturação de conteúdo e código com foco na relevância e 
posicionamento nos resultados orgânicos dos mecanismos de 

busca Google. Seja encontrado por clientes no exato 
momento em que eles pesquisarem pelo que você oferece.

Aqui no Grupo HEL nós fazemos gestão de 
campanhas com inteligência.



Marketing Digital

Criamos campanhas estratégicas para atrair, engajar e gerar 
vendas através de planejamento estruturado. Campanhas que se 

comunicam com o seu público de forma direta, personalizada e no 
momento certo. Cuidamos da presença digital da sua empresa.

Publicidade

Planejamento, concepção e direção de campanhas, 
integrando ações ON e OFF para que sua marca apareça 

onde o seu público estiver.



www.grupohel.com


