
 

 

 

ريد فالنتينو اآلن في الرياض بارك تفتحجواهر الشركة السعودية   

 

في الخامس  ريد فالنتينو في الرياض بارك لمعرض جواهر أن تعلن عن افتتاحها السعودية شركة اليسّر 

التي أسسها  ،دار األزياء الشهيرة فالنتينوريد فالنتينو هي عالمة تجارية تابعة لو ،2018من يونيو 

أُنشئِت ريد فالنتينو لتقدّم وجهة نظر  .1960األسطوري فالنتينو غارافاني في عام اإليطالي المصمم 

، هذه الرؤية الجديدة هي قصة خيالية حديثة ةوغير تقليدي ةعصريإطاللة امرأة فالنتينو ب ِظهرتُ مختلفة 

  ِسمات دار فالنتينو المميزة.تظهر فيها مبنية على تصميم أصلي وراقي بلمسات نهائية أنيقة وتفاصيل 

 

متر مربع وقد ُصمّم ليعكس أناقة المعروضات بأفضل صورة مع تشكيلة  144تبلغ مساحة المعرض 

من األلوان، الوردي المطفي واألبيض والذهبي، باإلضافة إلى المرايا الدائرية الُمتّوزعة على جدران 

وعصريًا للمعرض. كما سبق افتتاح معرض آخر لريد فالنتينو في المعرض التي تُضفي إحساًسا أنيقًا 

 مركز المملكة على شارع العليا العام.

 

يتميز المعرض بموقعه االستراتيجي في قلب مدينة الرياض عند تقاطع طريق الدائري الشمالي وشارع 

لة ترفيهية متكاملة األمير محمد بن سعد بن عبد العزيز. كما أن الرياض بارك هي الخيار األمثل لرح

سواء للتسوق، حيث تتوفر أهم العالمات التجارية العالمية، أو الترفيه العائلي أو الخيارات الالمتناهية 

 .مطعًما ومقهى 70من 

 

 

 

 



 

 ساعات العمل

من العاشرة صباًحا وحتى الحادية عشرة مساءً  الخميس: –السبت   

عشرة مساءً الجمعة: من الرابعة والنصف مساًء وحتى الحادية   

 

 الموقع

 مركز المملكة

 شارع العليا العام

 الرياض

+٦١٣٢ ٨١٠ ١١ ٩٦٦ 

 +١٤٥١ ٤٣١ ٥٥ ٩٦٦ 

 الرياض بارك

 الطريق الدائري الشمالي

 الرياض

+٣٨٠١ ٥٠٤ ٥٥ ٩٦٦ 

 

 

 

 

 

 
 الشركة السعودية جواهر

88942صندوق البريد   

11672الرياض   

 المملكة العربية السعودية
+966 11 444 444 0 



 

 
 

Saudi Jawahir Opens Red Valentino in Riyadh Park 
 

Saudi Jawahir is happy to announce opening a Red Valentino boutique in Riyadh Park on 

the 5th of June 2018. Red Valentino is Valentino’s sister line, which was founded by the 

legendary designer Valentino Garavani in 1960. Red Valentino was founded to present a 

different point of view, showing the Valentino woman in a modern, unconventional light. 

This new vision is a modern fairytale, based on original and elegant designs that still 

display the distinguishable Valentino traits. 

 

The boutique is 144 square meters; it was designed to reflect the elegance of the products 

as best as possible with a selection of colors; pink, white, and gold. In addition to round 

mirrors that are placed around the boutique and adds a modern, chic feel to it. Another 

Red Valentino boutique was previously opened in Kingdom Mall, which is located in Olaya 

st. 

 

Riyadh Park is known for its strategic location in the heart of the Saudi capital, at the 

intersection of Northern Ring Road and Prince Mohammed bin Saad bin Abdulaziz Road. 

It is also the perfect destination for a complete entertainment experience; it has the most 

important international brands for shopping, it offers family entertainment, and it also 

provides an endless selection of options when it comes to restaurants and cafés . 

  



 

 

 

Opening Hours 

Saturday-Thursday: 10 am – 11 pm 

Friday: 4:30 pm – 11 pm 

 

Store Locations 

Kingdom Mall 

Olaya st, AlOlaya 

Riyadh 

+966 11 810 6132 

 +966 55 431 1451 

Riyadh Park 

Northern Ring Rd. 

Riyadh 

+966 55 504 3801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

       


