
 

 

 

 

 

 

Saudi Jawahir Opens Laure Boutique in Al Salaam Mall 

 

Saudi Jawahir is proud of Laure boutique’s continuous growth in many different regions around the 

Kingdom of Saudi Arabia, and honored to announce its latest openings at Al Salaam Mall in Jeddah, with 

a space of 198 square meters, located at King Abdullah Rd, As Sulaimaniyah. Al Salaam Mall has a vibrant 

and creative design that creates a magnificent atmosphere, providing all what the visitor needs from 

leisure and shopping facilities that makes it an ideal environment for the entire family. 

 

Laure boutique offers a wide collection of high-end, niche and exclusive fragrances, cosmetics, and skin 

care. Laure’s dedication and focus is on the consumer, the aim is to deliver the high quality desired in both 

products and services. The layout, decorations, lighting, and design details of Laure boutique reflect the 

brand’s personality, which is identical at all of our branches to bring the same experience to all customers, 

the extraordinary experience that leads to a satisfied consumer.  

 

Saudi Jawahir is driven by the strong reputation Laure has gained, leading to expanding further to different 

regions of Saudi Arabia. At the company, there is responsibility toward its clients; by bringing quality 

environment, brand value, and an astonishing experience. 

 

Saudi Jawahir Trading Ltd 
P.O.Box 88942 
Riyadh 11672 
Saudi Arabia 
+966 11 444 444 0  



 

 

 

 

 

 

سالم مولتح معرض لور في التالسعودية جواهر تفالشركة   

 

الشركة السعودية جواهر تفتخر بتوسع معارض لور بمناطق عدة في المملكة العربية السعودية، وتتشرف بإعالن افتتاحها 

ول سالم ملل السليمانية. – متر مربع، في جدة على طريق الملك عبد هللا 198لـ لور في السالم مول، بمساحة تقدر بـ 

ً تصميماً مفعماً بال ، يوفر كل ما يحتاجه الزائر من مرافق الترفيه والتسوق مما يجعله بيئة حيوية واإلبداع يخلق جواً رائعا

  .مثالية لجميع أفراد العائلة

 

يل والعناية بالبشرة. نحرص في من العطورات، مستحضرات التجمفاخرة وحصرية  ،معرض لور مجموعة واسعة يضم

على تكريس االهتمام والتركيز على المستهلك، فهدفنا تقديم الجودة العالية المطلوبة في كل من المنتجات معرض لور 

والديكور شخصية العالمة التجارية لـ لور، ويتطابق في جميع الفروع ، اإلضاءة، المعرضيعكس تصميم  والخدمات.

 تجربة استثنائية لكسب رضا العمالء.لتحقيق تجربة مشابهة لكل المستهلكين من جميع أنحاء المملكة، 

 

مسؤولية مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية. ل التوسعزيادة على أدت إلى تشجيع الشركة السعودية جواهر  سمعة لور

مثيل لها  المة التجارية، وتجربة الإضافة بيئة عالية الجودة، قيمة للعالشركة لمستهلكيها هي من أولوياتها، من حيث 

 هلك.للمست

 
 

 الشركة السعودية جواهر
88942صندوق البريد   

11672الرياض   

 المملكة العربية السعودية
+966 11 444 444 0 


