


Sobre o 
Evento

Um café da manhã exclusivo antes 
da premiação é realizado reunindo 

os presidentes das empresas que 
serão premiadas. O encontro reúne o 

presidente do GPTW, um jornalista 
moderador e um convidado especial 

para participarem de um debate.



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?





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

Perfil das empresas 
Participantes



Eventos em 2023

Barueri e Região Instituições Financeiras Minas Gerais Tecnologia da informação

Saúde São Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina

Rio de Janeiro

https://www.grupohel.com/gptw/2022-gptw-barueri-e-regiao/
https://www.grupohel.com/gptw/2022-gptw-instituicoes-financeiras-premiacao/
https://www.grupohel.com/gptw/gptw-minas-gerais-2022/


INVESTIMENTO

PATROCÍNIO BRONZEPATROCÍNIO PRATAPATROCÍNIO OURO

Investimento:

R$ 42.000,00

✓ Logotipo no site do evento;
✓ Logotipo da empresa no convite

eletrônico e na confirmação por e-
mail;

✓ Menção do Patrocinador na abertura
do Evento;

✓ Logotipo da empresa na página do
evento;

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

✓ Direito a 02 inscrições para o evento;
✓ Logotipo no telão do evento.

✓ Logotipo no site do evento;
✓ Logotipo no convite eletrônico e na

confirmação por e-mail;
✓ Menção do Patrocinador na abertura do

Evento;
✓ Possibilidade de distribuição de brindes

da empresa (produção de
responsabilidade do patrocinador)

✓ Direito a 03 inscrições para o evento;
✓ Logo da empresa na cenografia de

entrada do evento;
✓ Menção do Patrocinador na abertura do

Evento;
✓ Mailing dos participantes do evento;
✓ Logotipo no telão do evento.

✓ Logotipo no site do evento;
✓ Logotipo no convite eletrônico e na 

confirmação por e-mail;
✓ Menção do Patrocinador na abertura 

do Evento;
✓ Possibilidade de distribuição de 

brindes da empresa (produção de 
responsabilidade do patrocinador)

✓ Direito  a 04 inscrições para o evento;
✓ Logotipo da empresa na cenografia de 

entrada do evento;
✓ Mailing dos participantes do evento;
✓ Logotipo como patrocinador na 

comunicação de assessoria de 
imprensa;

✓ Logotipo no telão do evento.

Investimento:

R$ 30.000,00
Investimento:

R$ 18.000,00



Instagramável
Espaço para sua 
empresa construir 
essa ação.

Imagem ilustrativa apenas como 
referência. A ação não contempla a 
produção do instagramável.

R$ 12.000,00
Valor do Espaço:



Sua MARCA 
na Bolsa
do Evento

Imagem ilustrativa apenas como referência. 

R$ 10.000,00
Valor do espaço de 
aplicação no tamanho 
de 7x7cm:



www.grupohel.com


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

