איזור תל אביב
שם החנות
Watch Show Trade
עולם השעונים
שניידר חיים-מרכז השעון
זמן-עומרי
איזור רמת גן ,גבעתיים ,בני ברק
שם החנות
דיאמונד טיים
ענק השעונים ליידי די
פריים טיים
ירושלים
שם החנות
ביג בן

כתובת
אבן גבירול 38
ת"א-אלנבי90-
רמת אביב ברודצקי 15
אבן גבירול  96-תל אביב

טלפון
03-5328093
03 -5609376
03-6414073
052-4424252

כתובת
בני ברק-רבי עקיבא104-
רמת גן-הרצל73-
הרקון  15ר"ג

טלפון
03-5799111
03-6727080
03-6134003

כתובת
ירושלים-בן הילל3-

טלפון
02-6256977

גולד טיים
תכשיטי בנדה
פיינגולד ממילא
פרל
תכשיטי אבידן
חולון
שם חנות
יוסי דבוש תכשיטים ושעונים
ראשון לציון
שם החנות
רלה
פתח תקוה
שם החנות
ברקוביץ'
תכשיטי אופיר פז
מודיעין
שם החנות
גולד טיים

המלך ג'ורג' 8
קניון ביג פאשן בית שמש
שד' ממילא
ירושלים-שמואל הנגיד 3-
ירושלים -המלך ג`ורג 5

02-6255883
02-9918890
02-5023335
02-6254256
02-6252935

כתובת
חולון -סוקולוב 87-

טלפון
03-6518791

כתובת
זד"ל  1רוטשילד 13

טלפון
03-9676475

כתובת
פ"ת-מוהליבר 3
מוהליבר-פתח תקוה

טלפון
03-9313187
03-9314918

כתובת
קניון מודיעין-עזריאלי

טלפון
08-9717161

הרצליה ,רעננה ,רמת השרון ,הוד השרון
שם החנות
אלברט תכשיטים
גולד טיים
טיטניום
זמן-
סמדר תכשיטים
רולקס שופס
מחוגים ותכשיטים
נתניה
שם החנות
אסטרל-דיוטי פרי
תכשיטי שור
תכשיטי מאי
חדרה
שם החנות
יד הזהב
איזור הקריות

טלפון
כתובת
רחוב הבנים  15הוד השרון 054-7381811
09-7733130
קניון שרונים
רעננה-המלאכה  2קניון רננים 09-7437244
09-9555919
קניון שבעת הכוכבים
09-7419198
רעננה-אחוזה 111
09-7463046
רעננה-אחוזה 88 -
09-7668383
כ"ס  -קניון ערים
כתובת
נתניה-קרואזה 8
נתניה-הרצל 10
קניום ערים ימים

טלפון
09-8617374
09-8824460
050-8333111

כתובת
חדרה-רוטשילד58-

טלפון
04-6322845

שם החנות
תכשיטי אוראל
חיפה
שם החנות
שיקו
מומנטו
תכשיטי חורב
אשדוד ,אשקלון ,יבנה
שם החנות
תכשיטי גלאור
אילת
שם החנות
Watch Show
דאבל יו תכשיטים ושעונים
דאבל יו תכשיטים ושעונים
דאבל יו תכשיטים ושעונים

כתובת
הגעתון

טלפון
04-9926390

כתובת
חיפה-גרנד קניון
דרך הים 2
חיפה-מרכז חורב

טלפון
04-8123411
04-8378323
04-8243762

כתובת
אשקלון  -הרצל 47 -

טלפון
08-6751504

כתובת
לה בולבארד  -רויאל גארדן
ביג אילת
קניון מול הים אילת
קניון אייס פארק אילת

טלפון
08-6337002
08-9199899
08-9199899
052-5422277

