
 

Saudi Jawahir Opens the Newest Avanti Boutique at Centria Mall  

Saudi Jawahir happily announces the opening of Avanti newest boutique at Centria Mall on the 21st 

of June, 2020. Centria Mall houses most of the world designers under one roof while providing the 

ultimate and most exquisite luxurious shopping experience, for the elite who are the local fashion 

trend setters. It is the destination for anyone looking for the best international high-end brands. 

Avanti launched in 2005 as Riyadh’s first high fashion multi-brand concept, which is known as the 

ultimate fashion and lifestyle destination in Saudi Arabia. It houses some of the world’s most 

coveted designers from around the globe. Avanti brand is renowned for personalized service, 

exclusivity and luxury. Also for unique shopping experience for luxury shoppers with high standard 

of service and product offering. 

Saudi Jawahir hosts a remarkable portfolio of some of the world’s finest luxury brands in fashion. 

Our primary goal is to deliver the outstanding experience of what the Saudi consumer desires. 

Internally, the company proves to be committed to their customers, by providing anticipated results 

and striving for the highest quality. 



Opening Hours: 

Everyday: 10 am – 11 pm  

Friday: 4.30 pm – 11 pm 

Store Loca3ons: 

Centria Mall 

Olaya St, Al Olaya  

Riyadh 

+966 11 293 3912  

+966 55 838 6677 

Kingdom Centre 

Olaya st, AlOlaya Riyadh 

+966 11 810 6130 +966 55 932 8951 

Mall of Dhahran 

King Saud Road Dhahran 

+966 53 300 6183 

Saudi Jawahir Trading Ltd 

P.O.Box 88942 Riyadh 

 11672 Saudi Arabia  

+966 11 444 444 0 



 

  الشركة السعودیة جواھر تفتتح معرض أفانتي الجدید في سنتریا مول

 یسر الشركة السعودیة جواھر أن تعلن عن افتتاحھا لمعرض أفانتي بحلتھ الجدیدة في سنتریا مول في الیوم الواحد والعشرین من

 یونیو، ٢٠٢٠. یضم سنتریا مول أفضل المصممین في العالم تحت سقف واحد لتوفیر تجربة تسّوق فاخرة ألصحاب األزیاء الراقیة

 ویعد وجھة كل من یبحث عن أفضل العالمات التجاریة العالمیة.

 تم افتتاح أفانتي في عام ٢٠٠٥ فھو من أول المتاجر التي تطبق مفھوم تعدد العالمات التجاریة الفاخرة. فشكل أفاننتي الوجھة

 الرئیسیة لألزیاء الراقیة. یجمع متجر أفانتي أشھر وأبرز األسماء العالمیة في عالم تصمیم األزیاء وتمیز

 بالخدمة الفریدة والتشكیالت الحصریة التي تجمع ما بین المستوى الرفیع والفخامة.

 تضم الشركة السعودیة جواھر مجموعة من أرقى العالمات التجاریة الفاخرة في عالم األزیاء. ھدفنا األساسي ھو تقدیم تجربة

 ممیزة للمستھلك السعودي. الشركة السعودیة جواھر تؤكد التزامھا لمستھلكیھا من خالل تحقیق النتائج المطلوبة والسعي للجودة

 العالیة دائًما.



ساعات العمل:  

ة مساًء  WXالحاد]ة ع àا و ح dاحeة ص Wgجميع األ]ام عدا الجمعة: من العا

ة مساًء WXالحاد]ة ع àعة و النصف مساًء و حuالجمعة: من الرا 

 الموقع:

 سنyz̀ا مول

 شارع العل~ا العام ال{yاض

+ ٩٦٦ ١١ ٢٩٣ ٣٩١٢ 

 + ٩٦٦ ٥٥ ٨٣٨ ٦٦٧٧ 

 مركز الممل�ة

 شارع العل~ا العام ال{yاض

+ ٩٦٦ ١١ ٨١٠ ٦١٣٠  

+ ٩٦٦ ٥٥ ٩٣٢ ٨٩٥١ 

 مول الظهران

 شارع الملك سعود الظهران

+٩٦٦ ٥٣ ٣٠٠ ٦١٨٣ 

كة السعودIة جواهر MNال 

yد 88942 �zصندوق ال  

  ال{yاض 11672

 الممل�ة الع{�~ة السعود]ة

 0 444 444 11 966+ 




