
SOLUÇÕES
ONLINE PARA SUAS 
AÇÕES E EVENTOS
O mundo mudou e junto com ele as estratégias de relacionamento das empresas.
O Grupo HEL inova e se antecipa com soluções inovadoras e tecnológicas.



O que é
Evento virtual e
evento híbrido?

É um evento que todos os 
participantes interagem de forma 

remota, sem estarem presente 
fisicamente em um local. 

É um evento que possui um 
local físico com uma ou mais 
pessoas interagindo   e o 
conteúdo é transmitido 
online para que outras 
possam participar.

Evento Híbrido

Evento Virtual



AMPLIE SEU PÚBLICO
Transmita para todos que não 
puderam comparecer em seus 

eventos.

MOBILE 
Transmissão compatível 
com sistemas android e 

IOS.

LIVE 
Transmissão de diversas 

plataformas Facebook, Vimeo, 
Skype, Linkedin, entre outras.

GUARDE SEU CONTEÚDO 
O conteúdo fica salvo caso o 

público tenha perdido ao 
vivo e almeje assistir mais 

tarde.

ESTÚDIO
Transmissão ao vivo direto 

dos nossos estúdios 
parceiros.

INTERAÇÃO 
Eventos via web possibilitam 
uma maior interação entre 

quem está apresentando e o 
público. 

TRANSMISSÃO 
AO VIVO

A partir de live ou webcast, transmitimos seu evento ao vivo 
pela web, para todo o mundo. 

E melhor,simultaneamente em todas as redes sociais:
youtube, facebook, instagram ou o seu próprio site. 



CONHEÇA ALGUNS TIPOS DE 
TRANSMISSÃO PARA 

EVENTOS



As webconferências podem ser realizadas para um grupo restrito de 
pessoas, os participantes podem interagir fazendo perguntas ou até 
mesmo responder a questionários. Podemos indicar e implantar o 
melhor sistema a ser adotado de acordo com as características de 
transmissão necessárias.

O serviço possibilita vários tipos de interações entre os participantes, 
como por exemplo, permitir que todos possam falar VIA CHAT, 
compartilhar a tela do computador e até fazer anotações em um quadro 
branco.

Web
conferência



Convenção
Online

A convenção é uma boa oportunidade para 
alinhar resultados e criar metas para o futuro 
de forma leve e descontraída. 
Transformar uma convenção de vendas 
para plataforma online é uma opção cheia de 
inovações e que atingirá todos os convidados 
do evento, mesmo à distância.



Estúdio de áudio e
vídeo para streaming

Possuímos estúdio de transmissão virtual personalizado para sua empresa. 

Estrutura completa com:
• Técnica com som e luz 
• Sistema de gravação
• Sistema de transmissão com link dedicado
• Locação do espaço
• Câmeras para streaming com mesa de corte

Nosso estúdio de gravação de vídeos e web streaming está equipado com o que há 
de mais moderno em termo de tecnologia, com links internet, equipamentos 
completos de áudio, chroma key para aplicação profissional de cenário virtual, 
vídeo e luz de última geração, e estações para captura (encoder) em full-hd para 
que seus conteúdos tenham finalização profissional.



Palestrantes, 
standups
e treinamento online

Oferecemos um treinamento corporativo mais inteligente e rápido. 
A empresa pode atingir todos os seus stakeholders e continuar a se 
relacionar. Temos projetos e programas para líderes, gestores, 
equipe comercial e integração de equipes;

Além disso, criamos também atividades 
relacionadas às competências a serem 
desenvolvidas para eventuais mudanças de  
comportamentos.

Waleska FariasFernanda Nascimento

Temas:
• Marketing digital não funciona na 

sua empresa por falta de 
estratégia;

• Linkedin: uma central de 
oportunidades;

Temas:
• (Mudança, Execução, 

Oportunidades, Visão 
Estratégica)

• (Liderança, Equipe, Motivação, 
Carreira, Desenvolvimento)

• (Vendas, Atendimento, 
Relacionamento, Canais, 
Motivação)

Temas:
•“Mindfulness para a 
Qualidade de Vida e Prevenção 
do Burnout”
•“Mindfulness e Qualidade de 
Vida no Trabalho”

César Souza
Dr. Marcelo Demarzo

Temas:
•“LIDERANÇA é MARCA FORTE”: 
Os Desafios do líder na 
construção do seu referencial 
de liderança.



Projetos & 
Programas online

Para conhecer todos os 
palestrantes, vire a 
câmera do seu celular 
para o Qrcode.

Conheça alguns temas relevantes para serem abordados em diversas
plataformas.

• Desenvolvimento de Líderes;
• Gestão de mudança;
• Cultura Organizacional;
• Reflexão Estratégica;
• Equipe de Vendas – Clientividade;
• Gerenciamento de projetos, Programas e Portifólios;
• Gestão Crises & Riscos;
• Eficiência Operacional: Redução Inteligente de Custos;
• Marca Pessoal: Ser Relevante, · Tornar-se Referência;
• Lider de Si para Lider de Equipe;
• Intervenções e Desenho de Soluções;
• Universidade Corporativas.



CONHEÇA ALGUMAS 
PLATAFORMAS DE 

TRANSMISSÃO



HICONECTA
Plataforma de 
transmissão 

Possuímos uma 
plataforma para 
transmissão dos seus 
eventos online.
Essa plataforma é baseada em
4 suítes de soluções:

TRANSMISSÃO
Evento Online e Híbrido, com
formato de programa de TV,
possibilita a transmissão ao vivo
do evento, com interação online
entre participantes e palestrantes.

EXPERIÊNCIA
A suíte de experiência oferece
recursos de comunicação,
engajamento e interação em
todas as etapas de um evento.
Desta forma garante o
engajamento com os objetivos
do evento, enquanto contribui
para aumentar o nível de

GESTÃO
Consiste na análise aprofundada
de todo o fluxo financeiro, além do
controle das políticas aplicadas.
Isto possibilita a identificação de
oportunidades e/ou correções
necessárias na jornada do evento.

LOGÍSTICA
De forma dinâmica, permite a
associação dos participantes do
evento aos serviços contratados
(aéreo, hospedagem, transporte
terrestre), aumentando a
possibilidade de assertividade dos
processos operacionais.
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JORNADA COMPLETA DOS SEUS EVENTOS
Este conjunto de tecnologias permite que os
participantes sejam engajados em toda 
sua jornada pré, durante e pós evento.

✓ Transmissão em formato de programa de TV com a interatividade dos participantes;
✓ Transmissão ao vivo, possibilitando conectar speaker, moderador e participantes em diversas 
salas de vídeo

conferencia permitindo interatividade entre elas;
✓ RSVP;
✓ APP e Hotsite;
✓ Pesquisas, Enquetes e votação;
✓ Comunicação Direcionada;
✓ Suíte de comunicação (E-mail, WhatsApp, SMS e Push);
✓ Gestão financeira.

Plataforma 
Connecta
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Plataforma
Connecta
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✓ Gerenciamento e configuração das salas na plataforma Hi Connecta Live;
✓ 08 horas de uso da plataforma por dia;
✓ Gravação e vídeo decupado de até 08 horas por dia;
✓ Captação profissional presencial da imagem de um âncora
✓ Help desk por 12 horas nos dias do evento;
✓ Criação de tutorial de acesso personalizado para participantes;
✓ Mídia desk 12 horas/dia, sendo uma por sala;
✓ Mediação das salas (estilo DIGIMIC – permissão da palavra, ordem das perguntas – com suporte  do contratante);
✓ Assessoria remota para os palestrantes;
✓ Direção de Palco para eventos acima de 200 pessoas;
✓ Equipamentos audiovisuais para estrutura presencial nas salas (de acordo com briefing do  evento);
✓ Monitor, Projeção ou Painel de LED para a plenária principal;
✓ Link para transmissão de alta velocidade com redundância após avaliação técnica do local;
✓ Serviço de transmissão online via Youtube, Facebook ou portal do cliente – até 08 horas por dia.

✓ Contratação de apresentador profissional;
✓ Direção artística na plataforma HI Connecta;
✓ Captação externa presencial da imagem dos palestrantes;
✓ Locação de estúdio;
✓ Criação de vinhetas e conteúdos de arte;
✓ Criação de trilha sonora exclusiva;
✓ Interpretação simultânea.

Serviços Inclusos

Serviços adicionais – Valores sob demanda

PL
AT

AF
O

RM
A 

D
E 

TR
AN

SM
IS

SÃ
O



INAC
Plataforma de 
transmissão 
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Plataforma 
de captação: 

Remoto

Cenário Virtual Presencial

Remoto

Forma de captar vídeo e áudio de um
participante, pode – se captar vídeo e áudio
de forma remota ou presencial. A captação
de forma remota é feita por sistemas
específicos (softwares) que é instalado no
notebook ou smartphone (celular) do cliente,
sendo que o mesmo deverá possuir uma
internet de qualidade mediana para a
disponibilidade do vídeo e áudio e um lugar
calmo e sem barulho para poder transmitir.



INAC
Plataforma de 
transmissão 
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Plataforma de
captação especial:
É possível criar vários ambientes de captação, como se
fosse várias palestras sendo ministradas em várias
salas, essa plataforma permite que várias pessoas
possam interagir entre elas exibindo conteúdos
diversos para diversas audiências, com total controle
de quem irá falar e quando, além de chat, perguntas e
muitas outras facilidades.

Participantes



INAC
Plataforma de 
transmissão 
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de exibição:
Será onde iremos apresentar o vídeo
e áudio da transmissão para á
audiência. A transmissão poderá ser
gratuita ou paga, caso seja paga
possuímos integrações com as
principais plataformas de vendas de
ingresso online, além de poder inserir
sistema de perguntas, enquete ,
votação , sorteio, gameficação,
repositório de documentos , feed,
logomarca de patrocinadores,
animação 3D entre outras coisas.

Animação 3D

Cenário Virtual
Patrocinadores

Vídeo e Áudio

Perguntas|enquetes|Feed | 
Chat | Votação|repositório



O que é necessário para 
captação remota

1. Notebook ou Smartphone 
2. Webcam HD | Fone de ouvido com microfone (ideal) 
3. Local calmo e silencioso 
4. Fundo de parede branco de preferência 
5. Link de internet estável

1. Apresentador
2. Libras 
3. Close Caption
4. Tradução simultânea 
5. Cenário Virtual 
6. Animação 3D 
7. Vinhetas 
8. Salas de conferência 
9. Jornada digital ( criação de audiencia)

O que pode ter na transmissão (sob consulta)



CONECTE-SE 
COM SEUS CLIENTES,
COLABORADORES
E PARCEIROS.

HAPPY HOUR 
ONLINE



Como? 
• Você convida para o encontro enviando um gift para casa com 

elementos de consumo de um BAR;
• Escolhe as atividades do Happy Hour;
• Personaliza a playlist do encontro em parceria com nosso DJ e que 

poderá ser incluída nas melhores plataformas;
• Ofereceremos as melhores ofertas de delivery para onde quiser e 

o colaborador poderá inserir os créditos na sua conta e utilizá-lo 
para o delivery

Conheça algumas 
soluções para o seu Happy
Hour ser um sucesso....



A Live Karaoke® é, segundo a Revista Pequenas Empresas & Grandes
Negócios, a grande sacada para eventos corporativos. A banda é
especialista em convidar funcionários a subirem ao palco para cantarem
como verdadeiros artistas da música, ajudando empresas a promoverem
motivação, integração e a valorização dos seus colaboradores.

Banda Live karaokê – Seu show online

Exemplo de 
atividade para o 
Happy Hour

HAPPY HOUR 
ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=_oGklZ69eSM
https://www.youtube.com/watch?v=_oGklZ69eSM


BRINDES E AÇÕES DE RELACIONAMENTO 
COM SEUS COLABORADORES E CLIENTES.



AÇÕES DE 
RELACIONAMENTO
COM ENTREGA 
DE BRINDES EM CASA

Kits criativos e também com mensagens motivacionais em tempos de coronavirus.

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.

Sua empresa precisa entregar brindes para 
colaboradores ou clientes em todo o Brasil? 

Possuímos muitas opções de brindes personalizados, monte seu kit de 
acordo com a ação desejada.



ALGUNS EXEMPLOS PARA VOCÊ SE INSPIRAR:

Máscara de proteção Álcool em Gel
Chaveiro

Pocket Gel 30ml Luva Monte seu kit
personalizado

BRINDES DE PROTEÇÃO PARA VOLTA 
AO TRABALHO E MOTIVACIONAIS

Para conhecer todas 
todos os brindes, vire a 
câmera do seu celular 
para o Qrcode.



AÇÃO PARA RETORNO 
AO TRABALHO

Levamos a sua empresa totens de 
prevenção com álcool em gel e máscaras.

Palestra Como 
voltar ao 
trabalho depois 
da pandemia.

Chrystina Barros, pesquisadora em 
Saúde do CESS/UFRJ e enfermeira.



AÇÃO PARA 
RETORNO AO 
TRABALHO

COMUNICAÇÃO
Produzimos materiais informativos 
offline e online para manter sua 
equipe informada de todos os 
métodos de prevenção no ambiente 
de trabalho.

BRINDES DE RECEPÇÃO 
DE RETORNO AO 
TRABALHO
Produzimos materiais informativos offline e 
online para manter sua equipe informada 
de todos os métodos de prevenção no 
ambiente de trabalho.



AÇÕES DE RELACIONAMENTO
ONLINE

Dia dos 
Namorados

Dia dos Amigos Festa 
Junina

Dia dos 
Pais

Dia da Secretária

Dia do Advogado Dia do Médico Dia do Cliente Dia das Crianças Outubro Rosa

Para conhecer todas as 
ações, vire a câmera do 
seu celular para o 
Qrcode.

QUER INOVAR EM DATAS COMEMORATIVAS?
O Grupo HEL inovou e criou produtos especiais online para você 
atingir seu público o ano todo com investimento pequeno mas 
eficaz.

Dia do Estagiário

Novembro Azul

Dia do Advogado

Black Friday



Pensando em tornar a sua vida mais 
divertida dentro de casa, lançamos 
nosso Catálogo “Fica em Casa"!

São experiências que 
podem ser vividas sem 
sair de casa!



Transmissãode 
Lives artísticas
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. Por se tratar
de uma transmissão ao vivo, o público espera
interagir com o que está acontecendo. São utilizadas
ferramentas de chat, fazendo com que a
participação não seja passiva.

Transmissão

Cenografia

Produção



Holografia
Uma das principais inovações associada a esta
tecnologia é a reprodução de imagem holográfica de
uma personagem humana em tamanho real, ao nível
do chão, dentro de uma estrutura fechada, que visa
ter a função de recepcionista ou relações públicas da
empresa ou de um evento e que interagirá
dinamicamente em funções de informação solicitadas
pelo utilizador, servindo de guia orientador e de fonte
de informação útil. Outro aspeto importante é a
possibilidade de efetuar presenças virtuais
(teleconferências) em tempo real e com interação.



Vale Viagem
Digital Grupo 
HEL

Escolha o valor creditado 
e presenteie seus clientes
e funcionários.



Vale ViagemDigital para 
campanhase premiações

ONDE COMPRAR
O Vale viagem digital pode ser adquirido através do nosso site 
ou através da nossa central de atendimento nos escritórios do 
Rio de Janeiro e São Paulo.

UTILIZANDO O VALE VIAGEM 
DIGITAL
Basta apresentar o número do cartão através do e-mail 
ou nossa central de atendimento e solicitar a viagem ou 
experiência.

CONHEÇA AS VANTAGENS DO 
VALE VIAGEM DIGITAL PARA A SUA 
EMPRESA

Economia de tempo
Sua empresa não precisa se 
preocupar nem perder tempo 
fazendo reservas. fazemos 
tudo isso por você!

Investimento = Crédito
Todo valor investido será 
revertido em viagens, serviços 
e experiências.

Forma segura de
presentear o cartão é
entregue de forma online
por e-mail.

Liberdade de escolha
O presenteado pode escolher 
quando e para onde deseja 
viajar.



Vale Viagem
Digital

A É R E O H O T É I S R E S O R T S C R U Z E I R O S P A R Q U E S

P A S S E I O SR E S T A U R A N T E S VIAGENS INTERNACIONAIS VIAGENS NACIONAIS ALUGUEL DE CARRO

O Vale-Viagem Digital é o melhor presente para dar e receber!

É a opção perfeita para presentear em momentos especiais
como Natal, formatura, aniversário, casamento, Dia dos Pais,
Dia das Mães e até Dia dos Namorados. O sortudo que
receber o Vale-Viagem de presente poderá escolher o destino
e a data da viagem.



Vale ViagemDigital para 
campanhase premiações

Seja nosso parceiro e faça 
parte desse grupo de 
empresas de sucesso, 
alcançando grandes 
resultados com o Vale 
Viagem Digital

O vale viagem digital é atualmente o mais eficiente 
formato de premiação e incentivo existente no 
mercado. 
Utilize o Vale-Viagem em:

• Campanhas de Incentivo
• Ações de Fidelização
• Promoções para clientes
• Ações de Relacionamento
• Programas de Fidelidade
• Premiação por reconhecimento

• Recarregue quantas vezes quiser, a partir de R$ 100
• Liberdade para escolher a data e o destino da viag
• Pode ser utilizado na compra de diversos produtos
• Cobramos taxa administrativa de 10%

Vantagens do Vale Viagem Digital





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.



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



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



www.grupohel.com
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