Saudi Jawahir Opens Avanti at Mall of Dhahran
Saudi Jawahir happily announces the opening of Avanti boutique at Mall of Dhahran on the 24th of
March, 2019. Mall of Dhahran. is a one story mall which houses over 400 retail outlets with a
range of high end brands. Shoppers who are seeking international brands are urged to visit it.

Avanti launched in 2005 as the Riyadh’s first high fashion multi-brand concept, which is known as
the ultimate fashion and lifestyle destination in Saudi Arabia. It houses some of the world’s most
coveted designers from around the globe. Avanti brand is renowned for personalized service,
exclusivity and luxury. The boutique holds a space of 1600 square meters.

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

Opening Hours
Everyday: 10 am – 11 pm
Friday: 4.30 pm – 11 pm
Store Locations
Centria Mall
Olaya St, Al Olaya
Riyadh
+966 11 293 3912
+966 55 838 6677
Kingdom Centre
Olaya st, AlOlaya
Riyadh
+966 11 810 6130
+966 55 932 8951
Mall of Dhahran
King Saud Road
Dhahran
+966 53 300 6183

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

الشركة السعودية جواهر تفتتح معرض أفانتي في مول الظهران
يسر الشركة السعودية جواهر أن تعلن عن افتتاحها لمعرض أفانتي في مول الظهران يوم الرابع والعشرين من مارس،
 .2019مول الظهران هو مركز تسوق بطابق واحد يضم أكثر من  400معرض من العالمات التجارية الراقية ،وهو
وجهة كل من يبحث عن أفضل العالمات التجارية العالمية.

تم افتتاح أفانتي في عام  ٢٠٠٥فهو من أول المتاجر التي تطبق مفهوم تعدد العالمات التجارية الفاخرة .فشكل أفاننتي
الوجهة الرئيسية لألزياء الراقية .يجمع متجر أفانتي أشهر وأبرز األسماء العالمية في عالم تصميم األزياء وتميز
بالخدمة الفريدة والتشكيالت الحصرية التي تجمع ما بين المستوى الرفيع والفخامة .فُتح المعرض بمساحة قدرها
١٦٠٠متر مربع.

تضم الشركة السعودية جواهر مجموعة من أرقى العالمات التجارية الفاخرة في عالم األزياء .هدفنا األساسي هو تقديم
تجربة مميزة للمستهلك السعودي .الشركة السعودية جواهر تؤكد التزامها لمستهلكيها من خالل تحقيق النتائج المطلوبة
والسعي للجودة العالية دائماً.

ساعات العمل
جميع األيام عدا الجمعة :من العاشرة صباحا ً و حتى الحادية عشرة مساءاً
الجمعة :من الرابعة و النصف مساءا ً و حتى الحادية عشرة مساءا ً
الموقع
سنتريا مول
شارع العليا العام
الرياض
٣٩١٢ ٢٩٣ ١١ ٩٦٦ +
٦٦٧٧ ٨٣٨ ٥٥ ٩٦٦ +
مركز المملكة
شارع العليا العام
الرياض
٦١٣٠ ٨١٠ ١١ ٩٦٦ +
٨٩٥١ ٩٣٢ ٥٥ ٩٦٦ +
مول الظهران
شارع الملك سعود
الظهران
٦١٨٣ ٣٠٠ ٥٣ ٩٦٦+

الشركة السعودية جواهر
صندوق البريد 88942
الرياض 11672
المملكة العربية السعودية
+966 11 444 444 0

