


Na JLD criamos mais do que joias. Criamos relações. 

Olá, eu sou a Ana e sou a diretora criativa da JLD Joias. 

Cresci entre as joias. A ver o meu pai criar pontes entre as 
oficinas e as ourivesarias. A espreitar para as bancas dos 
artesãos que davam forma às mais bonitas peças de 
joalharia. E como o brilho que reluzia entre as suas mãos se 
refletia nos olhos de compra ou recebe uma joia. 

E por isso sempre soube que era aqui que queria estar. 
Hoje, ao lado da minha irmã Marta, continuamos a traçar o 
caminho da JLD, trazendo uma nova visão sobre o negócio, 
sem nunca perder a sua essência. 

E é dessa essência que somos feitos. Da forma como 
respeitamos os nossos fornecedores, para que preservem a 
sua arte, e valorizamos os nossos parceiros de retalho, as 
ourivesarias, para que continuem a surpreender e a fazer 
sonhar. 



Olhamos para as joias como objetos de adoração. 
E por isso desenhamos peças inspiradas pelo desejo e pela beleza. 

As nossas coleções são criadas para serem intemporais, porque 
entendemos as joias como uma expressão de personalidade e 

estilo, que não se rege por tendências. 

Criamos joias para sempre e para todos os dias. 
Porque a beleza está nos detalhes.    

COLEÇÕES



TANGLED UP
COLLECTION

Procuramos inspiração nos desenhos e técnicas tradicionais, 
dando-lhe uma abordagem contemporânea.  



IVY
COLLECTION



SPARKLY
COLLECTION

As nossas coleções são criadas para serem intem-
porais, porque entendemos as joias como uma 
expressão de personalidade e estilo, que não se 

rege por tendências.



JASMIM
COLLECTION

SPARKLY



TIE UP 
THE 

KNOT
COLLECTION



UNDERWATER
COLLECTION

As nossas joias são produzidas em Portugal, em oficinas do 
norte do país, com as quais mantemos relações de confiança 
há largos anos. Essa proximidade permite-nos desenvolver 

coleções personalizadas e diferenciadoras, explorando 
diferentes texturas, combinações e acabamentos.



SERVIÇOS

· Prestamos aconselhamento de tendências de mercado e coleções

CONSULTORIA & ACONSELHAMENTO TÉCNICO

· Disponibilizamos embalagens personalizadas com a marca JLD Joias 
  e preparadas para o comércio online

· Prestamos atenção ao detalhe para que a compra da joia seja sempre  
  um momento especial

PACKAGING

· Prestamos serviço pós-venda de reparação e manutenção 
  (serviço exclusivo para peças JLD Joias)

SERVIÇO PÓS-VENDA

· Disponibilizamos expositores de marca e materiais de comunicação 
  para atrair vendas no ponto de venda

DECORAÇÃO DE MONTRAS E PONTO DE VENDA

A JLD Joias mantém com os seus clientes de retalho uma relação de parceria. 
E, com esse objetivo, facultamos vários serviços de valor acrescentado.



T +351 229 516 718 / +351 928 045 921  E info@jldjoias.com

WWW.JLDJOIAS.COM


