
 

 
 
 

Saudi Jawahir Opens Laure Boutique in Red Sea Mall 

 

Saudi Jawahir is pleased to announce the opening of Laure boutique in Red Sea Mall on the first week of 

November 2018. Laure boutique was found in 2015 by Saudi Jawahir to become the Saudi consumer’s first 

destination to fragrances, cosmetics and skin care. Ever since, it has been providing customers with all their 

lavish interests with over 50 global and exclusive brands. The new boutique portrays a captivating design o f 

marble floors and mirror walls along with its intricate details as to complement the products available. 

 

Located at one of the most eminent locations in Jeddah, Red Sea Mall. The new boutique has an overview 

of 519 square meters of space making it one of the biggest boutiques in the mall with four easily accessible 

gates at each side of the boutique. The mall has over 500 shops with approximately 242,200 square meters 

of built area. It is located in the northern suburb of Jeddah, on the western side of the King Abdulaziz Road 

between King Abdulaziz International Airport and the Red Sea Coast.  

 

Saudi Jawahir prides itself on maintaining quality environment and brand value to its consumers by 

providing the appropriate results and striving for the highest quality. Saudi Jawahir intends to satisfy 

consumers by opening more Laure boutiques all around the Kingdom and looks forward to grant consumers 

with an unrivaled experience. 

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

  



 

 

 الشركة السعودية جواهر تفتتح معرض لور في رد سي مول

 

يسّر الشركة السعودية جواهر أن تعلن عن افتتاحها لمعرض لور في رد سي مول، في األسبوع األول من شهر نوفمبر، 

ليصبح وجهة المستهلك السعودي األولى  2015. تأسس معرض لور من قبل الشركة السعودية جواهر في عام 2018

عالمة تجارية حصرية وعالمية. يمثل  50للعطور الفاخرة ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، حيث تم توفير أكثر من 

المعرض الجديد تصميًما ساحًرا بتناغم األرضيات الرخامية وجدران المرايا جنبًا إلى جنب مع تفاصيلها الراقية لتناسب 

 أنواع المنتجات المتوفرة.

 

في أحد أبرز المواقع في جدة؛ رد سي مول، حيث أنه الخيار األمثل لرحلة تسّوق متكاملة لتوفر أهم  لور معرض يقع

متر مربع مما يجعله أحد أكبر المعارض في المركز التجاري مع  519العالمات التجارية العالمية. مساحة المعرض هي 

معرض بمساحة  500يضم رد سي مول أكثر من أربع بوابات يسهل الوصول إليها في كل جانب من جوانب المعرض. و

متر مربع، واقعاً على الضاحية الشمالية من مدينة جدة، غرب طريق الملك عبدالعزيز.  242,200إجمالية تبلغ حوالي   

 

تحرص الشركة السعودية جواهر على الحفاظ على جودة البيئة والقيمة التجارية للمستهلكين، وتفتخر بما تقدمه من نتائج 

ُمرضية بجودتها العالية. الشركة السعودية جواهر تطمح إلى إرضاء المستهلكين من خالل افتتاح المزيد من معارض لور 

ال مثيل لها.  متكاملةك تجربة في جميع أنحاء المملكة وتسعى لمنح المستهل  
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