Saudi Jawahir Opens Stella McCartney Boutique in Jeddah
23rd of February 2016 fashion brand, Stella McCartney have officially joined Saudi Jawahir
Trading Company. Saudi Arabia luxury franchise operator Saudi Jawahir partners with
British luxury fashion retailer Stella McCartney, to discover the Spring/Summer 2016
Collection.
The boutique has the women’s prêt-à-porter collections as well as accessories, bags, shoes
and jewels. Stella McCartney’s spring summer 2016 collection was launched in a special
event which was held in the boutique in Jeddah at ElKhayyat Centre. The collection for this
season is very colourful, feminine and has a sporty spirit.
Saudi Jawahir invited the Saudi media influencer Ms. Deemah AlShaya to host the opening
event, celebrate the launching of the collection and meet with her fans. During the event
the guests participated in a withdrawal, they had to fill-in their information in the
competition box in order to win the famous Falabella bag. At the end of the event the host
announced the lucky winner name.
Saudi Jawahir is delighted to have facilitated the arrival of Stella McCartney to Saudi
Arabia, and looks forward to open the boutique in Riyadh at Ladies Kingdom, Kingdom
Shopping Center. The mall considered to be one of the major landmarks in the city and has
a great selection of boutiques and department stores.
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الشركة السعودية جواهر تعلن عن افتتاح معرض ستيال مكارتني في جدة
فً ٌوم  23من شهر فبراٌر لعام  2012أعلنت الشركة السعودٌة جواهر عن انضمام العالمة التجارٌة
ستٌال مكارتنً لها .بعد تعاقد الشركة السعودٌة جواهر للتجارة مع متاجر التجزئة البرٌطانٌة لألزٌاء
الفاخرة ستٌال مكارتنً تم افتتاح معرض ستٌال مكارتنً حٌث أطلقت مجموعتها لربٌع  /صٌف .2012
ٌضم المعرض المالبس الجاهزة ،اإلكسسوارات ،الحقائب و المجوهرات .تم عرض مجموعة ستٌال
مكارتنً لربٌع و صٌف  2012خالل حفل اإلفتتاح والذي أقٌم فً المعرض الواقع فً مركز الخٌاط ،
جدة .المجموعة لهذا الموسم مفعمة باأللوان ،األنوثة و بها طابع رٌاضً.
وبهذه المناسبة دعت الشركة السعودٌة جواهر نجمة وسائل التواصل اإلجتماعً السعودٌة اآلنسة /دٌمة
الشاٌع لتقدٌم حفل اإلفتتاح ،اإلحتفال بإطالق المجموعة و اإللتقاء بمعجبٌها .خالل حفل اإلفتتاح شارك
المدعوون فً مسابقة للحصول على فرصة الفوز بحقٌبة الفالبٌال الشهٌرة ،كان على كل مدعو تعبئة
معلوماته للفوز بالحقٌبة .فً نهاٌة حفل اإلفتتاح أعلنت الضٌفة اسم الرابحة المحظوظة .
الشركة السعودٌة جواهرسعٌدة بوصول ستٌال مكارتنً للمملكة العربٌة السعودٌة ،و تتطلع إلفتتاح
المعرض القادم لها فً مدٌنة الرٌاض فً مملكة المرأة  ،مركز المملكة التجاري ٌ .عتبر مركز المملكة
واحد من أهم المعالم الرئٌسة فً المدٌنة و ٌضم نخبة من أهم العالمات التجارٌة الراقٌة ،المتاجر و
الماركات الراقٌة.
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