
 

 

 

 

بيانا   لورو  في    2و    1في  عرضت  معرضها  لدى  أكتوبر  في  5،  4،  3و    جدة من  معرضها  لدى  أكتوبر  من  أحدث    الرياض، 

فنّي بحضور     "Sesia"مجموعة حقائبمن    إصداراتها شوكت  ِحَرفيالفنان  ال في حدث  المتجر    وسام  طابعًا شخصيَا    ليضفيفي 

 .  فريدًا وفنّيًا على حقائب عمالء لورو بيانا

إضافة جديدة   "Sesia Micro" إلى أبعاد جديدة بمقاسات جديدة للتصميم األيقوني. تُعد حقيبة "Sesia" ينتقل الشكل الخالد لحقيبة

 .ها في نسخة مصغرةيتللعائلة حيث تحتفظ بتصميمها البسيط وانسياب

المصغرة بمجموعة من األلوان الساطعة واألشكال متعددة األلوان كما يُمكن تخصيصها   "Loro Piana"   لورو بياناتتوفر حقيبة  

  ة.عالمة مميزة لألناقة الراقي -المتواجد على شكل زر مطلي بالمينا  - "Loro Piana" حسب الطلب. يمثل شعار 

السعود الشركة  تجربة    ةيتضم  تقديم  ھو  األساسي  ھدفها  األزياء.  عالم  في  الفاخرة  التجارية  العالمات  أرقى  من  مجموعة  جواھر 

السعود  زةيمم الشركة  السعودي.  اِ   ةيللمستهلك  تؤكد  لمستهلكجواھر  تحق  هايلتزامها  للجودة    قيمن خالل  والسعي  المطلوبة  النتائج 

   .دائًما ةيالعال

 

  



 

 

 

 

Loro Piana showcased the latest collection of Sesia bags exclusively at Loro Piana boutiques, in 

Jeddah boutique on the 1st and 2nd of October, and from the 3rd to the 5th of October in Riyadh 

boutique, in the presence of Wissam Shawkat, an artist and calligrapher, in-store to personalize and 

add a unique touch to clients’ Sesia bags.  

The timeless shape of the Sesia bag flows into new dimensions with new sizes in the iconic 

silhouette. The Sesia Micro bag is a new addition to the family, retaining its minimalist design and 

uncontrived flow in a shrunken interpretation.  

The Loro Piana micro bag is available in a range of bright shades and multi-coloured variations and 

can be customised on request. The Loro Piana emblem, applied in the form of an enameled button, 

represents a hallmark of refined style. 

Saudi Jawahir hosts a remarkable portfolio of some of the world’s finest luxury brands in fashion. 

Its primary goal is to deliver the outstanding experience of what the Saudi consumer desires. 

Internally, the company proves to be committed to their customers, by providing anticipated results 

and striving for the highest quality.  

  



 

 



 

 

 


