
 

 

 
 
 

Saudi Jawahir announce Roberto Cavalli Atelier Service in Saudi Arabia  
 

 

On November 7th 2016, Saudi Jawahir hosted a magnificent event to announce Roberto 

Cavalli’s Atelier Service through only six couture dresses and other special fabrics. Roberto 

Cavalli’s team including the Visual Merchandiser, VIP Designer, Atelier Sales Manager, 

Atelier Tailor Team Manager and Export Area Manager came all the way from Italy for this 

special event and to meet our VIP clients. 

For the setting of the show at Roberto Cavalli’s boutique, Kingdom Shopping Centre. The 

place was transformed into a show room, featuring an abundance of Classy runway show. 

The beautiful atmosphere reflected the very characteristics of Roberto Cavalli’s Haute 

Couture itself; colourful and sophisticated. 

From the surroundings, guests were feeling Roberto Cavalli’s spirit by taking pictures of the 

most luxurious dresses. At the end of the event, the idea of the Atelier Service has been 

delivered successfully to them next to the Haute Couture Bridal Collection where it can be 

customized for Roberto Cavalli Brides.  

The event was covered by MBC1 Channel on Style program, the most popular Channel in 

Middle East and North Africa. They covered Roberto Cavalli boutique in Riyadh, the 

couture pieces and an exclusive interview with Saudi Jawahir Senior Business Manager.  

 

On November 9th 2016, the same event was held in Jeddah. VIP clients where invited to 

attend the event and check the dresses. Guests negotiating on how Saudi Jawahir made 

this event and how it ended successfully. 
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في السعوديةلروبيرتو كفالي  الشركة السعودية جواهر تعلن عن بدء خدمة التفصيل الشخصي   
 

 

بإعالن خدمة التفصٌل الشخصً  حتفلت الشركة السعودٌة جواهرا 6102رفً السابع من نوفمب

ً للحفلجهزت  خاصةوألمشة  بتصمٌم خاص من خالل تمدٌم ستة فساتٌن رتو كفالًٌروبل  .خصٌصا

مصمم كبار  المنسك البصري،تضم  روبٌرتو كفالً فً اٌطالٌارٌك ف حضر الحفل مجموعة من

مدٌرمنطمة والتفصٌل الشخصً خٌاطة فرٌك مدٌر تفصٌل الشخصً، المبٌعات للالشخصٌات، مدٌر 

 و من أجل لماء زبائن المعرض المهمٌن.خصٌصٌاً للحفل  التصدٌر

تحوٌل  حٌث تم  التجاري.المملكة كز مرالذي ٌمع داخل رتو كفالً ٌروبمعرض بائن فً تم استمبال الز

الفساتٌن تصامٌم  عكست الجمٌلة األجواء. ض األزٌاءوعرض تعكس رلً عر المعرض إلى لاعة

 .ذات األلوان الرائعةرالٌة ال

من خالل التماط صور وذلن   الررفةرتو كفالً التً كانت تمألٌحساس تصامٌم روباستمتع الضٌوف بإ

و التفصٌل الشخصً عن خدمة  بنجاح للحضورفكرة الوصلت فً نهاٌة الحفل  .للفساتٌن الفخمة تذكارٌة

 روبٌرتو كفالً. لعرائس حسب الطلب تصمٌم األزٌاء الرالٌة

ستاٌل(، حٌث أن المناة تعد من أشهر ) من خالل برنامج األزٌاء 0بً سً تم ترطٌة الحفل على لناة ام 

كما لاموا أٌضاَ بترطٌة معرض روبٌرتو كفالً فً  الشرق األوسط و شمال أفرٌمٌا.منطمة المنوات فً 

اموا بممابلة حصرٌة مع مدٌر األعمال األول فً الشركة وللطع األزٌاء الرالٌة ٌنة الرٌاض، مد

 السعودٌة جواهر.

حضروا ٌل. تم دعوة الزبائن المهمٌن جدةمدٌنة فً إلامة نفس الحفل تم  6102فً التاسع من نوفمبر 

امته الشركة السعودٌة الضٌوف عن مدى نجاح الحفل الذي ألش تنال ولد و ٌتفمدوا الفساتٌن.الحفل 

  .جواهر

 

 الشركة السعودية جواهر
44986صندوق البرٌد   

00216الرٌاض   

 المملكة العربٌة السعودٌة
+966 11 444 444 0 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 


