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  ستقدم شركةThe Pacific Cigar Co.  20و 19في  2018اإلصدار المحدود لسيجار بويلفار سوبيرانو لعام 

 نوفمبر في هونج كونج

 " اإلطالق األول لسيجار Duke "vitola de galera –  والذي يعد الحدث األول من نوعه في تاريخ العالمة

 التجارية.

أول ، .The Pacific Cigar Co شركة ، من خالل موزعها الرسمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئاس ايهستقدم هابانوس 

ات ُصنعت يدويًا بالكامل مع حشو طويل سيجار عشر، حيث سيتم عرض بوليفار سوبيرانومن سيجار العالم  إصدار في

"Totalmente a Mano con Tripa Largaحصد في منطقة من األوراق التي تُ  . السيجار مصنوع من مزيج خاص

Vuelta Abajo * كرر خبر..األالمدخنين ، ويحظى بتقدير كبير من 

شرف تذوق سيجار هابانو بن والحاضر حظى، حيث سيجكون جنوفمبر في هون 20و  19في  بوليفار سوبيرانوسيقام عرض 

 .أخرى مفاجآت، باإلضافة إلى االستمتاع بالجديد

سيجار. سوبيرانو هو أول إطالق  10 علبة خاصة تحتوي علىفي  مم( 140× حلقة  54) بوليفار سوبيرانو عرضوسيُ 

لمحبي الفرصة قوية الهابانو  تتيحسالعالمة التجارية.  تاريخغير مسبوق في  حدث وهو ، vitola de galera"ديوك"  سيجارل

 ا.السيجار االستمتاع بمزيج متوازن وعطري من العالمة التجارية في شكل جديد تمامً 

هذه تتميز كل عام. و بشغف اإلعالن عنهانتظر عشاق السيجار ، حيث يهابانوس المحدود. بتقدير كبير إصداراتتحظى 

 بدقة متناهية األوراق اختيار جميع حيث يتم، العادية للعالمة التجارية لمنتجاتا غير المسبوقة بين قياساتهاو بتفردهااإلصدارت 

capa, tripa and capote فتر. ال تقل عن سنتين.ل يتم حفظهاوالتي  -( تقفيلالحشو وال)اللف و 

 Totalmente a Mano con"" الصنع من حشو طويل يدوي منتجات هابانوسصدارات المحدود. من اإلجميع تُصنع 

Tripa Larga من أوراق مختار. من Vuelta Abajo * ، في منطقةPinar del Río *، * صغير. جًدا  ، بكمياتكوبا

محبي هابانو األكرر  كون المنتجات عند حسن ظنلتيكدون في العمل  الكوبيين، الذينخبراء السيجار  ويساهم في صناعتها

 ا.تطلبً 

وسميت باسم سيمون بوليفار، أحد الشخصيات العظيمة في القرن التاسع عشر  1902عالمة بوليفار التجارية في عام  تأسست

بع الشخصية ا مع طاأمريكا الجنوبية من الحكم اإلسباني. لهذا السبب، وتمشيً  بلدان التاريخ كمحرر للكرير من ُعرف فيالذي 

ز هابانو بنكهته القوية. من دون شك، بوليفار هي واحد. من أقوى العالمات التجارية ، يتمياسمهاتحمل العالمة التاريخية التي 

 .عالم هابانوالتي تشكل 

منطقة آسيا والمحيط هي الموزع الحصري لمنتجات هابانوس اس ايه ل The Pacific Cigar Company Limitedشركة 

 .1992الهادئ منذ يونيو 

 32 إضافةً إلى، متجًرا بالتجزئة في أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والصين The Pacific Cigar Company 57تمتلك شركة 

 متجًرا إضافيًا من قبل شركائها في آسيا. 21متجًرا في المنطقة، ومتجرين في الصين، ومتجرين في كندا، و

 المنشأ مسميات*حماية 
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