
PREMIAÇÃO DAS MELHORES 
EMPRESAS PARA TRABALHAR 
HOTELARIA E TURISMO 2019

Seja um 
Patrocinador



O ranking 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, nos 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 melhorarem seu
ambiente de trabalho. É uma forma de
chamar a atenção da sociedade
salientando o quanto é importante um
bom ambiente de trabalho.



O que é a 
premiação?

Voltado especificamente ao segmento de hotelaria e
Turismo no Brasil. A avaliação foi feita a partir de
questionários com funcionários e das políticas e ações
das empresas, e buscou eleger em seu ranking as
melhores empresas para se trabalhar no País.



Atraindo um público influente entre
pequenas, médias e grandes empresas, os
eventos oferecem uma oportunidade impar
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?



Resumo do último evento



Ramos de atividade: tecnologia da informação, produção e 

manufatura, serviços de saúde, serviços profissionais, serviços 

industriais;

Portes das empresas: pequenas, médias e grandes;

Níveis hierárquicos: CEO’S, diretores e gerentes

Perfil das Empresas
Participantes



TIPOS DE PATROCINIOS
PATROCÍNIO 

OURO
PATROCÍNIO 

PRATA
PATROCÍNIO 

BRONZE

Logotipo no site do evento X X X

Logotipo no convite eletrônico e na confirmação por e-mail X X X

Menção do Patrocinador na abertura do Evento X - -

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

X - -

Direito  a 04 inscrições para o evento X X X

Logotipo da empresa na cenografia de entrada do evento X X X

Mailing dos participantes do evento X - -

Logotipo como patrocinador na comunicação de assessoria de 
imprensa

X X X

Logotipo no telão do evento X X X

ESTADO PATROCÍNIO 
OURO

PATROCÍNIO 
PRATA

PATROCÍNIO 
BRONZE

Rio de Janeiro R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 18.000,00

Seja um 
Patrocinador



REALIZAÇÃO:



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
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