
Seja um 
Patrocinador



O ranking das ”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, em 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 melhora nos
ambientes de trabalho. É uma forma de
chamar a atenção da sociedade,
salientando o quão importante é o 
relacional nas empresas.



O evento celebra e reconhece as
Melhores Empresas para Trabalhar. E conta
com a presença dos principais executivos
de empresas nacionais e multinacionais de
cada região que realiza a premiação.

Como é a 

Premiação?



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



Este ano a premiação será realizada 
no formato online em uma plataforma 
exclusiva e cheia de interatividade.

EVENTO ONLINE 
EM PLATAFORMA 
INTERATIVA



Desde um giro 360 pela sua 

empresa, a uma possibilidade de 

experiência online, seu produto 

será percebido de forma 

inovadora e objetiva no evento.

SUA 
EMPRESA 
PRESENTE NA 
PREMIAÇÃO 
COM 
CLIENTES
EM 
POTENCIAL

INOVAÇÃO E 
CRIATIVIDADE 

NO EVENTO



Diretores 40%

Gerentes

CEO’S

20%

30%

Outros Setores da Empresa 10%

Perfil das Empresas 

Participantes
EMPRESAS

PREMIADAS

visualizações no 
evento

70

40 mil
EXPECTATIVA DE:



Overview dos Últimos Eventos





Adquira uma 
Uma Cota de

PATROCÍNIO



Bronze

R$ 11.850,00
Cota de Patrocínio

o Menção do Patrocinador no cerimonial do evento
online

o Aplicação do logo do patrocinador na divulgação
do evento através do site, rede social e e-mail
marketing

o Aplicação da Logo do patrocinador na Cenografia
do evento (fundo de palco, LED do Show e da
interação online)

QUERO PATROCINAR

Prata

R$ 23.700,00
Cota de Patrocínio

o Menção do Patrocinador no cerimonial do evento
online

o Aplicação do logo do patrocinador na divulgação do
evento através do site, rede social e e-mail
marketing

o Aplicação da Logo do patrocinador na Cenografia do
evento (fundo de palco, LED do Show e de interação
online)

o Logo na capa do vídeo na hora da transmissão do 
evento.

o Possibilidade distribuição de brindes da empresa
para entrega em casa (produção de
responsabilidade do patrocinador)

o 15 acessos ao evento para convidados da empresa

o Link de transmissão do evento, que poderá ser 
distribuído para os colaboradores que não puderem 
estar presencialmente no evento

o Ação de marketing/divulgação durante o coquetel 
do evento

OURO

R$ 35.550,00
Cota de Patrocínio

o Menção do Patrocinador no cerimonial do evento
online

o Aplicação do logo do patrocinador na divulgação do
evento através do site, rede social e e-mail marketing

o Aplicação da Logo do patrocinador na Cenografia do
evento (fundo de palco, LED do Show e de interação
online)

o Logo na capa do vídeo na hora da transmissão do 
evento.

o Propaganda do Patrocinador durante a live com 1
vídeo de 30s.

o Possibilidade distribuição de brindes da empresa para
entrega em casa (produção de responsabilidade do 
patrocinador)

o Ação de marketing/divulgação durante o coquetel do 
evento

o 20 acessos ao evento para convidados da empresa

o Link de transmissão do evento, que poderá ser 
distribuído para os colaboradores que não puderem 
estar presencialmente no evento

QUERO PATROCINAR QUERO PATROCINAR



www.grupohel.com
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