


EITA, O QUE É 
ISTO SÔ?
Pensando nas ações de relacionamento que a empresa 
realiza e que agora precisam ser “em casa”, criamos  
este “Arraiá Online” para animar e esquentar o 
relacionamento da empresa com seus clientes e 
colaboradores.



COMO POSSO 
FAZER MEU ARRAIÁ 
ONLINE?
Criamos algumas opções de festas juninas em casa 
com algumas brincadeiras, lives de shows de forró, 
animador, comidinhas típicas prontas, maquiagens, 
figurinos e muitas outras atrações feitas exclusivamente 
sob medida.



COMUNICAÇÃO 
ARROJADA 

O engajamento começa na comunicação, portanto, 
um cronograma especial será criado, na pré live, 
durante e pós live:

• E- mail MKT teaser;
• E-mail MKT de curiosidades sobre festa junina;
• E- mail MKT com dicas para receitas de comidinhas; 

típicas, decoração e outros;
• Entrega dos kit juninos no dia da festa;
• Pesquisa de satisfação pós evento;
• Entrega de prêmios para os vencedores do concurso 

pós evento.



O ESTÚDIO
CENOGRÁFICO
Possuímos estúdio para transmissão online 
da Festa Junina com captação através da 
plataforma do youtube ou intranet da 
empresa.  



Montamos a decoração completa para seu evento online evidenciando 
também a marca da sua empresa em toda a cenografia.



CONVITE  COM GIFT  
ENTREGA DE KIT 
JUNINO EM CASA
O cliente/ colaborador receberá em casa 
seu Kit junino personalizado com 
informações sobre a ação.



POTE PIPOCA KIT HOMENS KIT MULHERES

KIT DIVERTIDOKIT COMIDAS  E BEBIDAS

CAIXA 
PERSONALIZADA
COM A LOGO DA 
SUA EMPRESA.

DRINK DO BÃO KIT DECORAÇÃO 



SHOW DE 
FORRÓ 
E ANIMADOR
Durante a live, Bandas típicas irão 
animar seus clientes e colaboradores,
além de um animador de quadrilha 
para marcar esse momento de 
descontração.



ARTISTAS NACIONAIS

CAVALEIROS DO FORRÓELBA RAMALHO JONAS ESTICADOMATRUZ COM LEITE

WESLEY SAFADÃO XANDY AVIÃO FALAMANSA CALCINHA PRETA MICHEL TELÓ

DORGIVAL DANTAS



ARTISTAS
RIO DE JANEIRO

ARTISTAS
SÃO PAULO

GABRIEL CORREA

JOÃO GABRIEL

LIVE KARAOKE

BANDA NEO

ARTISTAS
FORTALEZA

CHAMBINHO DO ACORDEON

DJ’s e
ANIMADORES

PUXADOR DE QUADRILHA

DJ’sLUIS MARCELO E GABRIEL



BRINCADEIRAS 



O melhor figurino da noite da “muié e do homi” serão 
premiados e receberão pós evento em casa.

CONCURSO “ FAMÍLIA 
TÍPICA MAIS ORIGINAL” 



Durante a live os convidados enviarão fotos da 
decoração da sua casa e a foto mais votada pós evento, 
ganha um presente surpresa para família em casa.

CONCURSO “ MELHOR 
DECORAÇÃO EM 
CASA” 



CORREIO DA 
AMIZADE 
ONLINE PRÉ EVENTO
Antes do evento, quando as comunicações 
forem enviadas, faremos a brincadeira do “Eita
Correio do Bão”, onde os convidados enviarão 
um recadinho amoroso ou divertido para 
parceiros do trabalho  e no dia do evento, os 
mesmos passarão na tela da live na hora que o 
animador chamar.

LOGO



E MUITO MAIS
BRINCADEIRAS...

 Corrida do ovo na colher;
 Cabo de Guerra;
 Corrida de carrinho de mão;
 Dança da Laranja;M O M E N T O S  D I V E R T I D O S

Montaremos todo conjunto de atividades 
que sua empresa achar interessante.



Criaremos um  sorteio online com produtos 
ou serviços que serão oferecidos a quem 
estiver participando da live.
Critérios a serem definidos pela empresa.

SORTEIO



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

Converse com nossos consultores e veja o melhor estilo de Arraiá
para seus clientes e colaboradores.

Sua festa junina de uma forma original e divertida em casa



“Toda criação desse projeto é de propriedade e autoria do GRUPO HEL, estando garantidos todos os direitos
morais disposto no artigo 5º, inciso XXVII da Constituição Federal e na lei nº 9.610/98, sendo terminantemente

proibida a reprodução, publicação ou utilização, por qualquer meio ou forma, desses direitos, sem a prévia
autorização do GRUPO HEL, sob pena de incorrer nas sanções civis e penais impostas pela legislação em

vigor, sem prejuízo do ressarcimento pelas perdas e danos decorrentes de tal ato.”
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