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SOBRE A DONE
Para a Done, missão dada é missão 
cumprida! 

Somos especializados na realização 
de feiras e grandes eventos 
como Showroom de Calçados e 
Acessórios, É Festa!, Feira Escola, 
Comida di Buteco, JF Oktoberfest, 
Liquida Moda JF, Showroom da 
Beleza, JF 2 Rodas e Fashion Days.

Também produzimos eventos 
como a Rodada de Negócios 
SEBRAE, eventos do IS, evento de 
lançamento do shopping Jardim 
Norte e abertura da feira Femur 
Ubá, entre outros.

Done Produtora é sinônimo de 
evento bem feito, algo que tem 
se reforçado ao longo de mais de 
10 anos de expertise e tradição!



O Showroom de Calçados e Acessórios 
acontece em duas edições ao ano, 
em 6 cidades diferentes. Reúne os 
melhores fornecedores do segmento, 
apresentando para lojistas as novidades 
de cada estação.

showroomdecalcados

https://www.instagram.com/showroomdecalcados/






O É Festa! acontece em edição 
anual, em Juiz de Fora. 
Reunimos os melhores 
fornecedores do setor de eventos 
com os clientes interessados.

jfefesta

https://www.instagram.com/jfefesta/






A Feira Escola acontece anualmente 
e reúne os melhores fornecedores 
do segmento de Papelaria, Material 
Escolar, Brinquedos, Material de 
Escritório, Malas e Materiais para 
viagem e artigos em geral.

feiraescolaoficial

https://www.instagram.com/feiraescolaoficial/






O Comida di Buteco nasceu em 2000, 
em BH, com o objetivo de resgatar os 
butecos autênticos, aqueles que todo 
mundo tem um no coração.
A Done é responsável pelo evento em 
Juiz de Fora.

comidadibuteco





Uma das festas cervejeiras mais 
tradicionais da história, o 
JF OktoberFest traz  diversas 
cervejarias convidadas, comidas 
típicas da cultura alemã, bandas de 
rock, apresentações de danças típicas, 
espaço Kids para a criançada e 
muita diversão.





O Showroom da Beleza é para 
profissionais da área da beleza ou 
para interessados pelo universo da 
maquiagem, cabelos e estética. O 
evento reúne vários workshops e é 
uma ótima oportunidade para fazer 
negócios.





O Fashion Days reúne desfiles, 
coquetéis, oficinas, dicas de moda e 
outras atividades durante os 4 dias 
de evento, com o intuito de envolver a 
cidade nesse evento único e exclusivo. 











RODADA DE NEGÓCIOS DA MODA SEBRAE ON - FRANQUIASSEBRAE GASTRONOMIA



FEIRÃO INTER CONSTRUTORA FEIRÃO DA CASA 
PRÓPRIA



FEIJOADA CR





MERCADO VERDE



LANÇAMENTO VILLAGIO DA SERRA



PALESTRA COM FABRICIO MEDEIROS
PARA CORRETORES

PALESTRA WASHINGTON OLIVETTO

PALESTRAS



LANÇAMENTOS

LANÇAMENTO SHOPPING JARDIM NORTE LANÇAMENTO CONDOMÍNIO PARK QUINET



MÃES NA MODA - INDEPENDÊNCIA SHOPPING



MÃES GOURMET



SAIBA MAIS

doneprodutora.com.br doneprodutora

Acompanhe as novidades e saiba mais sobre nossos 
eventos acessando nosso site

e seguindo a gente no Instagram.

FALE CONOSCO

(32) 3211-2590
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