
 

 

Jimmy Choo Joining Saudi Jawahir Trading Company 

Saudi Jawahir, the privately held premier retailer in the Kingdom of Saudi Arabia, is honoured to 

announce the joining of Jimmy Choo boutique located at one of the most luxurious fashion malls in 

Jeddah, Boulevard. Boulevard is the premium luxury destination in Jeddah for those who are seeking 

for fashionable trends. Housing the finest selection of many high-end renowned international 

brands.  

Jimmy Choo is a 21st century luxury accessories brand, with shoes at its heart. Offering an 

empowered sense of glamour and confident spirit. The perfect cut, fashionable design, and the 

exceptional Italian craftsmanship made his first collection succeed and gained distinctive clients. 

The brand’s reputation as a celebrity favourite helped to fuel its rapid expansion. 

Jimmy Choo encompasses a complete luxury accessories brand. Women’s shoes remain the core of 

the product offer, alongside handbags, small leather goods, scarves, sunglasses, eyewear, belts, 

men’s shoes and fragrances. 

At 132 square meters, the boutique is designed to reflect the ‘sophistication and elegance’ of the 

Jimmy Choo products. The materials and finishing include satin gold, off-white marble, mink-

coloured velvets for furniture, nude carpet, and spherical glass pendants.  

Saudi Jawahir will continue its growth by opening more high-end brands boutiques around The 

Kingdom of Saudi Arabia, and will soon announce the opening of the second Jimmy Choo boutique 

in Saudi Arabia, located in Riyadh city at Centria Mall. 
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 جيمي تشو في جدة الشركة السعودية جواهر تعلن انضمام

اركات العالمية المتصدرة في مجال تجارة محالت التجزئة المختصة بتوفير أشهر الم لشركة السعودية جواهر،ا

تم اإلعالن عن أول  .من ضمن قائمة ماركاتهاجيمي تشو  اركةم نضمامتعلن وبكل فخر ا السوق السعودي، في

لمحبي كل ما  في جدة بولفار هو الوجهة الفاخرة  بولفار. ،التجارية في مدينة جدة  كزالمرا أبرزفي أحد فرع لها 

 ة العالمية الشهيرة.العالمات التجاري، حيث أنه يضم مجموعة من أرقى هو عصري ومميز من األزياء

مانحاً الشعور بالثقة ، أكبر تركيزه على األحذية، عالمة تجارية فاخرة في القرن الحادي والعشرين، جيمي تشو

امل أدت كلها عو المتقنة، التصميم العصري، والصناعة اإليطالية االستثنائية،والجمال في جميع منتجاته. القصة 

وكسب عمالء مميزين. القت العالمة التجارية سمعة واسعة بين المشاهير مما أدى  األولى، ى نجاح مجموعتهإل

 الى توسع كبير لها.

باإلضافة الى  ،يضم جيمي تشو عالمة تجارية لكامل الملحقات الفاخرة. تبقى األحذية النسائية جوهر منتجاته

 .و العطور ألحذية الرجالية، احزمةاأل، النظارات، األوشحة ،المنتجات الجلدية الصغيرة ،الحقائب

ً  ١٣٢تقدر ب بمساحة  . المواد واللمسات المضافة نتجاتهليعكس أناقة وُرقي م متر مربع، ُصمم المعرض داخليا

سجاد بلون  ،أقمشة من المخمل لألثاث ،الرخام األبيض المطفي، للمعرض مكونة من تداخالت من اللون الذهبي

 لى الرفوف. وإضاءة مميزة مركزة ع ،فاتح

الشركة السعودية جواهر ستستمر في توسعها المبهر لمعارض العالمات التجارية الراقية، وسيتم اإلعالن قريباً 

 والذي يصنفالتجاري سنتريا مركز الرياض في مدينة في  حيث سيكون .عن افتتاح المعرض الثاني لجيمي تشو

  المجتمع السعودي.بالمحطة الرئيسية التي تغطي حاجات التسوق لنخبة 
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