
 

  في جدة الشركة السعودية جواهر معرض لورو بياناتفتتح 

بدأت عائلة لورو بيانا في تجارة الصوف في أوائل القرن التاسع  البوليفارد.في لورو بيانا افتتحت الشركة السعودية جواهر معرض 

تحديدًا   إيطاليا  باستخدام أجود تريفيرو.  من  عشر، وهم من شمال  الفاخرة  بيانا في صناعة المنسوجات والسلع  تُنتج وتتفّوق لورو 

أجيال إليه على مدى ستة  التميّز هو ماتسعى  الخام، ولطالما كان  المواد  العالم في مجال صناعة    كونها.  وأندر  العالمة األولى في 

بتوري بيانا  تفخر لورو  التي يقدمها  دالكشمير،  الخام  المواد  وأندر  العريقة  والعالم.  لها  ها ألجود  التقاليد  العالمة على كل من  تعتمد 

الجاهزة   زياءمن األ  العالمةجميع مجموعات  حيث تُصنع  بجودتها الفريدة.    منتجات تُعرفوأحدث التقنيات لتقدم لعمالئها المميزين  

   .والتميز في التصميم الِحرفيةألعلى معايير ِوفقًا واإلكسسوارات في إيطاليا 

السعودية جو الشركة  العالمات  تضم  أرقى  من  مجموعة  عالم    التجاريةاهر  في  هدفاألزياءالفاخرة  هو  ه.  األساسي  تجربة   تقديما 

للجودة   المطلوبة والسعي  النتائج  تحقيق  من خالل  لمستهلكيها  التزامها  تؤكد  السعودية جواهر  الشركة  السعودي.  للمستهلك  مميزة 

 العالية دائًما. 

Saudi Jawahir Opens Loro Piana Boutique in Jeddah 

Saudi Jawahir opened Loro Piana boutique in Boulevard. Originally from Trivero in northern Italy, 

the Loro Piana family began trading wool in the early 1800s. Loro Piana produces superlative 

textiles and luxury goods using the world's finest, rarest raw materials. The pursuit of excellence 

has been its mission for six generations. The world’s foremost cashmere processor, Loro Piana 

prides itself on sourcing the very finest, rarest raw materials the world has to offer. The company 

draws on both time-honored traditions and state of the art technology to offer its discerning 

customers products that are renowned for their peerless quality. All of the company’s collections 

ready-to-wear garments and accessories are made in Italy to the highest standards of craftsmanship 

and sartorial excellence.  

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. 

 



 



 



 



 

 


