
AÇÕES DE  
FINAL DE ANO

O N L I N E



Quer conhecer as ações de final 
de ano que preparamos para 
sua empresa?

Confira as inúmeras 
possibilidades e inovações 
do Grupo HEL.



Para realizar sua FESTA 
DE FINAL DE ANO, 
você pode utilizar uma 
plataforma totalmente 
inovadora.

Clique aqui e conheça a plataforma 
de eventos do Grupo HEL

https://www.grupohel.com/centrodeconvencoesonline/


Possuímos estúdios exclusivos com uma infraestrutura incrível e 
staff do show business para sua empresa arrasar na comemoração.



Infinitas e interativas possibilidades para seu 
evento online ser um sucesso;

Um surpresa em casa detalhe do evento para a 
comunicação surpreender e encantar seu 
convidado.

Comunicação

Comunique- se sempre em 
todas etapas do evento!
• E-mail MKT
• Convite
• App
• Hotsite
• Cenografia
• Brinde
• Material Promocional

• Pesquisas de Satisfação
• Mídia Off-line
• Mídia Digital
• Roteiros
• Cerimonial
• Gamificação





 Cenografia básica que o estúdio possui
 Decoração básica
 Apresentador
 Sorteio de prêmios
 Comunicação 
 DJS e bandas pequenas
 Transmissão e captação
 Produtor 

 Cenografia construída básica
 Decoração com tema
 Sorteios e atividades promocionais
 Apresentador
 Bandas pequenas  com DJ
 Comunicação pocket
 Transmissão e captação
 Painel de LED pra mídia
 Produtor

Festa 01 – Festa Pequena 
Temática em Estúdio

• Cenografia construída temática
• Decoração completa temática
• Apresentador
• Banda média com DJ
• Comunicação completa
• Transmissão e captação
• Painel de LED pra mídia
• Conteúdo de LED
• Atividades promocionais e sorteios
• 2 produtores

Festa 02 – Festa Pequena Premium 
Temática em Estúdio

Festa 3 – Festa Média 
Temática em Estúdio ou Espaço Externo

R$ 20.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00



• Decoração super luxo
• Apresentador celebridade
• Banda grande com DJ
• Comunicação completa e diferenciada
• Transmissão e captação
• Painel de LED pra mídia
• Conteúdo de LED
• Atração de abertura com realidade 

aumentada
• Holografia e intervenções
• 2 produtores e diretor artístico
• Atividades interativas
• Entregas  de kits em casa – até 200 kits

R$ 300.000,00 R$ 600.000,00• Decoração luxo
• Apresentador
• Banda grande com DJ
• Comunicação completa lúdica
• Transmissão e captação
• Painel de LED pra mídia
• Conteúdo de LED
• Atração de abertura com realidade 

aumentada
• Intervenções performáticas
• 2 produtores e diretor artístico
• Atividades interativas
• Entregas  de kits em casa – até 150 kits

Modulo de Festa 4 – Festa Grande Premium
Temática em Estúdio ou Espaço Externo

Modulo de Festa 5 Festa Grande Premium
Temática em Estúdio ou Espaço Externo



Decoração 
Temática 
Eventos Grandes



Festa 
Mexicana

Festa de 
Cinema

Baile de 
Máscaras

Festa Geek Festa Circo
Festa 
Country

Decoração Temática



Festa Great Gatsby Festa anos 80

Festa das Cores
Festa Meu Brasil 
Brasileiro

Festa Funny
Times

Decoração Temática

Festa Navy



Decoração 
Temática New 
York



Decoração Temática 
Sofisticada



Interatividades 
para seu evento
Diversas oportunidades para seu 
evento ter atrações inovadoras e 
lúdicas;

Concursos, sorteios, intervenções de 
dança, música, gamificação e muito 
mais. 



Atividades 
Interativas de 
Ilusionismo e 
Realidade 
Aumentada 



Atividades Interativas
Para os convidados interagirem, apresentaremos uma inédita
experiência de cabine fotográfica on-line e cheia de
interatividade;

No hotsite do evento, o convidado poderá escolher e preparar
a pose para postagem com foto ou gif;

Escolha uma das opções de moldura definidas e 
deixe seu resultado ainda mais personalizado. Faça sua melhor pose e clique seu resultado!

Pronto, basta enviar seu resultado por e-mail, 
SMS ou baixa-lo para seu dispositivo para 

compartilhar em suas redes sociais e na do 
evento.



CONCURSO 
“ TAMO JUNTO 
NA LIVE”

Durante o evento, os participantes que fizerem uma
foto criativa assistindo a live e postarem no feed do
instagram com a hashtag do evento, estarão
concorrendo a um prêmio incrível ao final da live.

#tamojuntonafesta



Short Lives
Experience
Algumas opções diferenciadas para 
seus colaboradores ou clientes.



A ideia é propiciar uma tarde de descontração, troca e 
reconhecimento. Um(a) chefe de cozinha é convidado(a) e prepara 
uma aula show com menu em três momentos com entrada, prato 
principal e sobremesa. A convidada prepara da sua casa junto com 
a família.

Gourmet Experience
Wine and Cheese

Experience

Todo bom vinho é apreciado por muitos. Neste evento faremos 
uma degustação de vinhos com um expert sommelier contando 
um pouco sobre a história do universo do vinho, apresentando a 
harmonização com queijos de diversos países.



Confira as opções de combos para realizar sua festa.
Você imagina e nós realizamos.   

Live de Shows 
Temáticas



As melhores bandas para 
todos os estilos de festas...

Paulo Ricardo Daniel Marília Mendonça

Roupa Nova Banda Eva Ferrugem Matheus & Kauan

Xande de PilaresSaulo

Os Paralamas do 
Sucesso

Nando Reis



As melhores bandas para 
todos os estilos de festas...

Ana Carolina Skank

ThiaguinhoZeca Pagodinho

Sambô

Tony Gordon Iza



As melhores bandas para 
todos os estilos de festas...

Frejat Diogo Nogueira

Rádio Hits Live Karaoke

Michel Teló

Jota Quest Léo Santana

Naiara Azevedo



Sua Festa com 
kits em casa 
Gifts das festas com experiências 
exclusivas para seus colaboradores 
e clientes. 



As melhores experiências para 
os melhores estilos

Mixed Nuts 100 g, Corc 200 g, Brownie 12 
und, Mini Folhas 150 g, Biscoito 165 g, 
Discos de chocolate 150 g, Mini Bolo Q, 

Combo Placa Q 50% com Medalha 
customizada.

Cesta Aquim Na Cesta

01 Cesta, 01 Arranjo de flores secas, 02 Jogos 
americanos, 01 Vinho tinto, 01 Água com gás, 01 

Foccacia, 01 Baguete 30cm, 01 Grissini, 01 
Torradinha para queijo, 01 KIt de frios, 01 Kit de 

queijos, 2 Geléias

Drinks kits

Kit composto por 1 gin importado, taça 
de cristal ou vidro, um jigger, 1 

bailarina, um red bull tropical, 1 água 
tônica, especiarias e receitas com QR 

code



vv

v

• 01 Caixa cartonada com a logo da cliente
• 01 Garrafa de Baby Chandon

• 04 Brownies de chocolate Olenka

• 01 caixa cartonada com a logo da cliente
• 01 Garrafa de Baby Chandon

• 02 taças de vidro personalizadas

• 01 Caixa cartonada com a logo da cliente
• 01 Garrafa de espumante Chanddon Bardot Brut

750ml
• 02 taças de acrílico personalizadas

• 01 Caixa cartonada
• 01 Chandon Brut 750 ml

• 01 caixa de Brownie com 12 unidades
• 02 nuts mixed 180g

• 02 taças vidro e 02 Bowls porcelana branca

• 01 Porta Champagne de couro Gilson 
Martins

• 01 Garrafa de Chandon Brut 750ml

• Lata Sofisticada com Biscoitos 
Gourmet 



Apresentadores



ERI JOHNSONFABIANA KARLA ANA HICKMANN FERNANDA GENTIL

CEARÁ TIRULIPA OTAVIANO COSTAADRIANA BITTAR FELIPE ANDREOLI



Espaços Charmosos para as 
gravações das lives

Quer realizar seu evento nestes locais?
Nós cuidamos de tudo para você!



ESPAÇOS 
SÃO PAULO



Sky Hall 
Terrace Bar



Skye
Restaurante e bar



Scheeeins
House



Tetto Rooftop
Lounge



VISTA Restaurante 
Ibirapuera



Hotel Four 
Seasons



Casa das
Caldeiras



ESPAÇOS 
RIO DE JANEIRO



Fasano
Rio de Janeiro



Costa
Brava Clube



Faro
Beach Club



Rio 
Beach Club



Sítio 
Meio do Mato



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).

•  Descontaminação do ambiente com saneante 
bactericida e ozônio; 
• Recepção higienizada de público; 
• Controle e higienização de equipamentos e alimentos; 
• Geradores e túneis de ozônio; 
• Teste rápido para COVID-19; • EPIs, Pias móveis, totem 
de álcool em gel e tapete sanitizante

Normas de Segurança 
para Eventos



www.grupohel.com

“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.”

www.grupohel.com | eventos@grupohel.com
RJ 21 3005-0112 | SP  11 3571-5113
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