
 

 
Saudi Jawahir Opens Piu at Panorama Mall 

 
 
Saudi Jawahir is honored to announce the opening of Piu boutique, on Saturday 29/12/2018  at 

Panorama Mall. PIU was launched in 2015 as a destination for our loyal customers to create a 

store for Italian fine leather goods and accessories. Piu was made to satisfy the niche market 

searching for Italian fine leather goods and accessories. It was created to deliver products in an 

easily accessible manner, with little to no effort. 

 

The ambiance represents classic luxury with a modern twist, which befits the leather goods 

presented in Piu. Built at 134.8 square meters, the retail space offers a complete luxurious and 

unique experience, with a verity of well-known Italian names such as Tosca Blu, Versace Jeans, 

John Richmond, Paula Vera and many more options to satisfy our clients’ many diverse tastes. 

 

Saudi Jawahir will continue its growth by opening more high-end brand boutiques around the 

Kingdom of Saudi Arabia, and hopes to continue satisfying the clients’ needs. The company is 

driven by Piu’s positive reputation to open more boutiques around the kingdom. 

  



 

Opening Hours 

Everyday: 10 am – 11 pm 
Friday: 4.30 pm – 11 pm 

Store Locations 

Al-Nakheel Mall 

Al Imam Saud Ibn Abdul Aziz Rd. 
Riyadh 

Panorama Mall 

Takhasusi St. 
Riyadh 

 +966 11 281 5028 
 +966 55 308 0384 

Stars Avenue Mall 

King Abdulaziz Rd 
Jeddah 

 +966 12 275 3833 
 +966 55 399 4408 

Red Sea Mall 

King Abdulaziz Rd 
Jeddah 

 +966 55 504 6763 

Mall of Dhahran 

King Saud Road 
Dhahran 

 +966 13 868 7906 
 +966 55 651 7030 

 

 

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

  



 

 

 
 مول بانوراما في بيو تفتتح جواهر السعودية الشركة

 
 إفتتاح تم .في بانوراما مول 29/12/2018السبت يوم  بيو معرض افتتاح بإعالن تفتخر جواهر السعودية كةالشر

 اإليطالية اإلكسسوارات و بالحقائب متخصص معرض إنشاء ليتم األوفياء لزبائننا كمحطة 2015 عام في بيو معرض

  . وملحقاتها الفاخرة اإليطالية الجلدية السلع عن يبحث ممن المستهلكين، احتياجات لتلبية صمم الراقية.

 

 المعرض أجواء. يُذكر مجهود أي بذل دون يحتاجه، ما لكل الوصول المشتري على تسّهل بطريقة المنتجات تٌعرض

 متر 134.8 بـ تقدر بمساحة. بيو في المقدمة العالية الجودة ذي المنتجات مع تتناسب العصرية بلمستها الكالسيكية

 فرساتشي مثل اإليطالية، األسماء أشهر من مختارة بمجموعة نوعها، من وفريدة مميزة تجربة المعرض يوفر مربع،

 .المختلفة األذواق جميع إلرضاء الكثير وغيرها فيرا باوال رتشموند، جون بلو، توسكا جينز،

 

 المملكة، أنحاء جميع في الفاخرة األزياء معارض من المزيد افتتاح خالل من نموها ستواصل جواهر السعودية الشركة

 المعارض من المزيد الفتتاح الشركة تدفع اإليجابية بيو سمعة .الجوانب كل من العمالء احتياجات تلبية إلى وتطمح

 .المملكة حول

  



 

لساعات العم  
 جميع األيام عدا الجمعة: من العاشرة صباحاً و حتى الحادية عشرة مساءاً 

 الجمعة: من الرابعة و النصف مساءاً و حتى الحادية عشرة مساءاً 
 

 الموقع

 النخيل مول
 طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز

 الرياض
+٤٤٨٧ ٥٥٦٥٥ ٩٦٦  

 
 بانوراما مول

 شارع التخصصي
 الرياض

 +٥٠٢٨ ٢٨١ ١١ ٩٦٦ 
 +٠٣٨٤ ٣٠٨ ٥٥ ٩٦٦ 

 
 

 ستارز آفنيو مول
 شارع الملك عبد العزيز

 جدة
 +٣٨٣٣ ٢٧٥ ١٢ ٩٦٦ 
 +٤٤٠٨ ٣٩٩ ٥٥ ٩٦٦ 

 
  رد سي مول

 شارع الملك عبد العزيز
 جدة

 +٦٧٦٣ ٥٠٤ ٥٥ ٩٦٦ 

 
 مول الظهران

 شارع الملك سعود
 الظهران

 +٧٩٠٦ ٨٦٨ ١٣ ٩٦٦ 
 +٧٠٣٠ ٦٥١ ٥٥ ٩٦٦ 

 

 

 الشركة السعودية جواهر
88942صندوق البريد   

11672الرياض   
 المملكة العربية السعودية
+966 11 444 444 0 

 

 



 

 

                                                   

 

 


