
 
 

 لدى سنتريا مول في الرياض   2022يطلق توم فورد مجموعة خريف وشتاء 

 

حصريًا لدى معرض   2022شتاء خريف وعرض فيه مجموعة  ثحدثًا خاًصا حي  توم فوردمن أكتوبر، أقام  حادي عشر في ال

، بمجموعة تصاميم واألحذية واالكسسواراتتضمنت المجموعة الجديدة أزياء جاهزة للنساء والرجال  في سنتريا مول.    توم فورد

 أنيقة من المخمل والحرير والفرو، وبألوان زاهية وجريئة.  

للتسوق الفاخر في الرياض، عاصمة المملكة العربية األولى وجهة ال تعد سنتريا مول وفي الطابق األرضي من سنتريا مول.   عرضيقع الم

 المجوهرات الراقية والعصرية.  عارض، باإلضافة إلى مالعالمات التجارية الفاخرةيضم عدًدا كبيًرا من  حيث السعودية.

، مقرها الرئيسي في  2005الشركة السعودية جواهر هي شركة مختصة بالمجوهرات واألزياء والتجميل الفاخرة تأسست عام 

أنها تصدرت في مجال تجارة محالت التجزئة المختصة  وجودها   منذ تأسيسها أثبتت .قلب العاصمة السعودية الرياض حيث 

في السوق السعودي. تقدم الشركة السعودية جواهر للمجوهرات واألزياء  الفاخرة  العالمية    عالمات التجاريةال  وأرقى  بتوفير أشهر 

لتزامها لمستهلكيها من  ا    تؤكد. ووالتجميل تجربة منقطعة النظير جمعت بين الجودة العالية والخدمة الفريدة للمستهلك السعودي

 .  تقديم تجربة مميزة للمستهلك السعوديبهدفها األساسي ، لتحقيق خالل تحقيق النتائج المطلوبة والسعي للجودة العالية دائًما

 

  



 
 

Tom Ford Displays AW22 Collection at Centria Mall in Riyadh  

 

On October 11th, Tom Ford displayed the Autumn/Winter 2022 collection exclusively at Centria Mall 

boutique. The Autumn/Winter 2022 collection included ready-to-wear for women and men in elegant 

designs, mix of velvet, satin, and faux-fur, in color-block hues of hot red, cobalt blue, and emerald green.  

The store is situated at the ground floor of Centria Mall which considered being the first destination to 

Fashion Designers flagship boutiques in Riyadh and the main destination to elite women fashion shopping 

needs, as well as top line jewelries and lifestyle stores.  

Established in 2005, Saudi Jawahir for Jewellery, Fashion, and Beauty is a privately held premier retailer 

in the Kingdom of Saudi Arabia, it hosts a remarkable portfolio of some the world’s most prestigious luxury 

brands with high recognition in the world. The company has grown into a successful recognized premier 

retail business that carries renowned luxury brands. And is keen to introduce quality environment, brand 

value and experience to the Saudi consumer. 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.  

 

  



 
 

 

Locations:  

 

 الرياض

 سنتريا مول

 العليا العامشارع 

٣٣٧٧ ٢٩٣ ١١ ٩٦٦ 

٧٧٨٨ ٣٠٧ ٥٣ ٩٦٦ 

 مركز المملكة 

 شارع العليا العام

٣٣٥١ ٢١١ ١١ ٩٦٦ 

٨٥٨١ ٠٥١ ٥٠ ٩٦٦ 

 

Riyadh 

Centria Mall 

Olaya St, Al Olaya 

966 11 293 3377 

966 53 307 7788 

Kingdom Mall 

Olaya st, AlOlaya 

966 11 211 3351 

966 50 051 8581 

 

 ، تابعونا على:معرفة كل جديدل

Follow us for the latest: 

www.jawahir.sa 

 

tel:+966%2011%20293%203377
tel:+966%2053%20307%207788
tel:+966%2011%20211%203351
tel:+966%2050%20051%208581
tel:+966%2011%20293%203377
tel:+966%2053%20307%207788
tel:+966%2011%20211%203351
tel:+966%2050%20051%208581
http://www.jawahir.sa/
https://www.instagram.com/saudijawahir/
https://www.jawahir.sa/assets/images/snapcode.png
https://twitter.com/SaudiJawahir
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006150077008
https://www.linkedin.com/company/saudi-jawahir/about/
https://www.youtube.com/channel/UCZSvRj6JldyUvcBDeI_H63Q


 
 

 



 

 



 

 


