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من نحن
 

أطلقت سيلين للعطور أعمالها من مدينة الرياض عام 2019م برؤية خالقة

تعتمد عىل شركات عالمية متخصصة بتركيب العطور في إيطاليا، فمنذ

تأسيسها أثبتت وجودها في عالم العطور والعود والبخور ألنها جمعت بين

الجودة العالمية اإليطالية والتراث العربي األصيل.

 
لتقدم أرقى العطور األصيلة ذات التركيز العالي والمتميز الذي يالمس

اإلحساس الغني والطابع المتفرد في كل زجاجة عطر لتكون جديرة بثقة العمالء

وشركاء النجاح.

 
وبما أن سيلين استندت إىل قصة حب بين العائلة وطفلتها سيلين الشغوفة

بالروائح الفريدة، لذا فإن كل منتج من منتجاتنا صنع بحب وشغف وله قصة

استوحي منها.
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About Us
 

Seline Perfumes launched its business from Riyadh in 2019 with a
creative vision that relies on international companies specialized
in the installation of perfumes in Italy. Since its establishment, it
has proven its presence in the world of perfumes, oud and
incense, because it combined Italian international quality with
authentic Arab heritage.
To offer the finest authentic perfumes with a high and distinct
concentration that touches the rich feeling and unique character
in each perfume bottle to be worthy of the trust of customers and
partners of success.
Since Seline was based on a love story between a family and her
daughter, Seline, who is passionate about unique scents, each of
our products is made with love and has a story inspired by it.



أهدافنا

Our Goals

في سيلين للعطور والعود، نتفهم أن تحقيق الريادة ليس سهالً، وعلينا

االنتباه إىل أدق التفاصيل لكي نثبت للعالم أننا نستحق هذه الريادة

لضمان والء العمالء من خالل تقديم أفضل جودة.

حيث أننا نسعى جاهدين لتحقيق الكمال والتنوع والرقي والرفاهية في

جميع منتجاتنا. وأن نكون مبدعين في اختيار أفضل الخيارات لخطط

العطور الجيدة واإلبداع في تكوين الروائح التي تحافظ عىل تراثنا

وثقافتنا العربية والشرقية.

At Seline Perfumes and Oud, we understand that achieving
leadership is not easy, and we have to pay attention to the
smallest details in order to prove to the world that we
deserve this leadership to ensure customer loyalty by
providing the best quality.
As we strive to achieve perfection, diversity, sophistication
and luxury in all our products. And to be creative in choosing
the best options for good perfume plans and to be creative in
creating scents that preserve our Arab and oriental heritage
and culture.
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استراتيجيتنا

 
بناء شراكات تفاعلية واستراتيجية مع الشركات وتحقيق التوسع من

انتشار منتجاتنا المميزة ذات الطابع الفاخر إىل أكبر شريحة ممكنة من

العمالء.

 

Our strategy
 

Building interactive and strategic partnerships with
companies and achieving expansion from the spread of our

distinctive and luxurious products to the largest possible
segment of customers.

 



Our Departments                                                                 أقسامنا

العطور: 20 عطرًا فريًدا مستوحى من الطبيعة، بما في ذلك الزهور، واألخشاب،

والجلود، والتوابل، والباتشولي، والعود، والعنبر، والمسك.

العود والبخور: مستوحى من الثقافة العربية والروائح األوروبية.
مرشات فاخرة: للعبايات والمفارش مستوحاة من الحاجة للجمال والشعر في كل

مكان.

بخاخات معطرة: لألثاث والسيارات مستوحاة من الحاجة إىل االنتعاش واألناقة.

توريد الهدايا للموظفين والعمالء والمؤتمرات وجميع المناسبات

توريد عطور وبخور ودهن عود وعبوات مخصصة (عىل الطلب)

توريد علب خشب بكافة محتوياتها (عىل الطلب)

Fragrances: 20 unique perfumes inspired by nature, including flowers,
woods, leather, spices, patchouli, agarwood, amber and musk.
Oud and incense: inspired by Arabian culture and European smells.
Luxury Sprinkles: for abayas & bedspreads inspired by the need for
beauty and poetry everywhere.
Perfumed Sprays: for furniture and cars inspired by the need for refresh
and elegance.

Supplying gifts to employees, clients and conferences
Supplying perfumes, incense, agarwood and customized packages (on
request)
Supplying wood boxes with all their contents (on request)

مبيعات التجزئة

 
مبيعات الجملة

 
Retail

Wholesale
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فروعنا
 

تهدف سيلين إىل إنشاء 30 فرًعا في المملكة موزعة عىل

جميع المناطق.

وعىل مدى السنوات الخمس المقبلة تستهدف سيلين

دول الخليج العربي من خالل 15 فرًعا.

 

Our Branches
 

Seline aims to establish 30 branches in the Kingdom
distributed over all regions.

Over the next five years, Seline targets the Arab Gulf
countries through 15 branches.
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فريقنا
 

يتم اختيار موظفينا السعوديين بعناية كبيرة بعد تدريب مكثف

ليتماشى مع مكانة سيلين والتي ستنعكس من خالل تقديم

خدماتهم.

 

Our Team
 

Our Saudi employees are selected with great care after
extensive training to go along with Seline's prestige
which will be reflected through the provision of their

services.
 



كلمة المدير العام

 
ً منا بأن العمل الجاد يجب أن يبنى بأيدينا وفي أوطاننا، ومن ايمانا

شغفنا بالريادة والتميز أقمنا سيلين للعطور بأيدي سعودية نفخر بها

بنفحات وخبرات إيطالية من الزيوت العطرية الفارهة.

وعرفاناً لمملكتنا الحبيبة وتماشياً مع رؤية 2030 لسيدي سمو ولي العهد
ً من صنع في السعودية ليكون انتاجنا بأيدي فقد أحببنا أن نكون جزءا

سعودية بزيوت عطرية إيطالية حصرية فريدة ومميزة.

 

General Director's word

Believing that hard work should be built with our own hands
and in our countries, and out of our passion for leadership and
excellence, we established Seline Perfumes with Saudi hands,
in whom we are proud of the Italian scents and expertise of
luxurious essential oils.
And out of gratitude to our beloved kingdom and in line with
the 2030 vision of His Highness the Crown Prince, we liked to
be part of the Made in Saudi Arabia so that our production
would be made by Saudi hands with exclusive, unique and
distinctive Italian essential oils.



Our Work                                                                                                           أعمالنا           
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   Our Partners                                                                 شركاؤنا



Participations                                                     مشاركاتنا

ورشة عمل قانونية

مؤتمر سيدات األعمال يوم الرجل العالمي

مؤتمر سيلين



Follow us on
social media

seline perfumes

seline perfumes

seline perfumes

seline perfumes

seline perfumes



Get in touch with us 
 

تواصل معنا

Email:

perfumeseline@gmail.com

Website:

https://selineperfume.com/

Number:

0591440248


