شركة هابانوس اس آيه لتصنيع السيجار تدشن منتجها
 Línea Retroفي الدورة  35من معرض هافانا الدولي
هافانا ،كوبا 26 ،أكتوبر --/ PRNewswire/2017




معرض هافانا الدولي ) (FIHAV 2017في هافانا
إطالق سيجار  Línea Retroالجديد مع منتجين آخرين Partagás Capitols :و Romeo y Julieta
Club Kings
ستعرض هذه المنتجات المبتكرة في المعرض إلى جانب مجموعة من المنتجات الكالسيكية التي تقدمها هابانوس
اس آيه ،مع أحدث عروضها

ستقدم هابانوس اس آيه " "HABANOS SAآخر منتجاتها في الدورة  35من معرض هافانا الدولي ):(FIHAV 2017
سيجار  Línea Retroالجديد والذي سيتضمن منتجين Partagás Capitols :و Romeo y Julieta Club
.Kingsوسينطوي هذا العرض الذي يواكب العصر الحديث مع تصميم ساحر ال تخطئه العين يغلب عليه الطابع الكالسيكي.
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على
لالطالع
https://www.multivu.com/players/uk/8208851-habanos-introduces-new-linea-retro/

اضغط:

يتميز سيجار  Línea Retroالجديد بعلبته المعدنية ذات التصميم الجذاب المستوحى من حاملة سيجار الجيب األصلية والتي
كانت ذائعة الصيت في السبعينات .أما اآلن ،يسعى جامعو السيجار خلف اقتناء هذه القطع عالية القيمة.
أما بالنسبة للعلب التي تأتي فيها سيجار  Partagás Capitolsو ، Romeo y Julieta Club Kingفقد ُوضع تصميمها
صا لشركة هابانوس اس آيه؛ والتي سوف تستخدم في تدشين منتجات .Línea Retro
الفني خصي ً
تحتوي كل علبة على  5من سيجار هابانوس مع  42( vitola de galera Marevaحلقة ×  129مم طول) .تعد Mareva
أفضل األشكال شعبية في تاريخ شركة هابانوس ،ولطالما كانت قياساتها هي "األمثل" لفترة طويلة مقارنةً باألشكال األخرى.
عالوةً على  ،Partagás Capitolsالعالمة التجارية  Partagásالتي تقدم مجددًا  Marevaكإضافة لباقي المنتجات.
انضم سيجار  Línea Retroإلى مجموعة منتجات هابانوس بهدف إضفاء نفس المفهوم على العالمات التجارية األخرى
بصورة تدريجية.
الدورة  35من معرض هافانا الدولي ()FIHAV
أقيم معرض هافانا الدولي ألول مرة في عام  ،1983ويعد أهم حدث تجاري متعدد القطاعات في كوبا .سيقام المعرض هذا العام
في الفترة من  30أكتوبر إلى  3نوفمبر في مركز اكسبوكوبا " "EXPOCUBAللمعارض.
تشارك شركة هابانوس بجناح كبير في القاعة المركزية.
ستعرض شركة هابانوس اس آيه ،إلى جانب سيجار  Línea Retroمع  Partagás Capitolsو Romeo y Julieta
 ،Club Kingsخالل المعرض عدد كبير من منتجاتها الشهيرة وبمقاسات السيجار الشهيرة  vitolasوعدد من المنتجات التي
دُشنت في عام  .2017ومن أبرز إصدارات هذه العام لشركة هابانوس :سيجار H. Upmann Sir Winston Gran
 ،Reserva 2011وسيجار  ،Línea 1935 de Montecristoفي ثالث مقاسات 153×53( Maltés :مم) ،وDumas
(130×49مم) ،و 165×55( Leyendaمم) .إضافة إلى المنتجين الفريدين غير المسبوقين Quai D'Orsay :ويأتي في
مقاسين :رقم 110×50( 50مم) ،ورقم 140×54( 54مم) ،والمنتج الجديد الثانيRomeo y Julieta Petit Royales :

1  رقمPartagás Series ،)مم154×54( Cohiba Talismán : المحدودة2017  وإصدارات.)مم95×47(
La Casa del  كذلك ستعرض أحدث اإلصدارات من.)مم120×49( Punch Regios de Punch و،)مم138×52(
H. Upmann Connoisseur مم) و166×52( Trinidad La Trova : Habanos Specialists وHabano
.)مم150×54(B
http://www.habanos.com
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