Habanos S.A. apresenta sua nova Línea Retro na 35a. edição da Feira Internacional de Havana
HAVANA, Cuba, 26 de outubro de 2017 /PRNewswire / - A Feira Internacional de Havana (FIHAV 2017), na capital cubana
 A nova Línea Retro é lançada com dois produtos: Partagás Capitols e Romeo y Julieta
Club Kings
 A novidade será exibida na feira, junto com uma ampla coleção de produtos clássicos
do portfólio da Habanos S.A. e os lançamentos mais recentes
A Habanos S.A. apresentará seu mais recente lançamento na 35a. edição da Feira Internacional de
Havana (FIHAV 2017). Trata-se da nova Línea Retro, representada por dois produtos: Partagás
Capitols e Romeo y Julieta Club Kings. Essa proposta atraente e moderna para os consumidores
também apresenta um charmoso e inconfundível design retrô.
Para visualizar o boletim de notícias em multimídia, clique em:
https://www.multivu.com/players/uk/8208851-habanos-introduces-new-linea-retro/
Um dos destaques da nova Línea Retro é a apresentação em caixa metálica. O atraente design é
inspirado nos primeiros porta-charutos de bolso que ficaram tão populares na década de 1970. Hoje
em dia, essas peças têm alto valor comercial e são muito procuradas por colecionadores.
As caixas de charutos Partagás Capitols e Romeo y Julieta Club Kings ostentam um design técnico
desenvolvido exclusivamente para a Habanos S.A., o qual será usado apenas para os lançamentos
de produtos da Línea Retro.
Cada caixa contém 5 Habanos, com a vitola de galera Mareva (cepo 42 x comprimento de 129 mm).
O Mareva é, talvez, o formato mais popular na história da Habanos, e há muito tempo suas
dimensões têm sido consideradas o tamanho "padrão", em comparação a outros formatos. Com o
Partagás Capitols, a marca Partagás reintroduz o Mareva no portfólio normal da marca.
A Línea Retro soma-se ao portfólio da Habanos com o objetivo de apresentar gradativamente esse
mesmo conceito a outras marcas.
35a. Edição da FIHAV
Desde 1983, a FIHAV é a mais importante feira multissetorial de Cuba. Este ano, o evento
acontecerá de 30 de outubro até 3 de novembro, no centro de exposições EXPOCUBA.
A Habanos S.A. terá um amplo estande no Pavilhão Central.
Durante a feira, assim como a Línea Retro, com Partagás Capitols e Romeo y Julieta Club Kings, a
Habanos S.A. também mostrará muitas outras icônicas e renomadas vitolas, além dos novos
lançamentos apresentados em 2017. Neste ano, os principais lançamentos em destaque são: H.
Upmann Sir Winston Gran Reserva 2011, Línea 1935 de Montecristo, com três vitolas: Maltés (53
x 153 mm), Dumas (49 x 130 mm) e Leyenda (55 x 165 mm). Os dois primeiros sem precedentes na
marca; Quai D'Orsay e as novas vitolas: No. 50 (50 x 110 mm) e No. 54 (54 x 140 mm), o
novo Romeo y Julieta Petit Royales (47 x 95 mm); as edições limitadas de 2017: Cohiba
Talismán (54 x 154 mm), Partagás Series No. 1 (52 x 138 mm) e Punch Regios de Punch (49 x
120 mm). Também serão apresentados os novos lançamentos de La Casa del Habano e Habanos
Specialists: Trinidad La Trova (52 x 166 mm) e H. Upmann Connoisseur B (54 x 150 mm).
http://www.habanos.com/
Young & Rubicam:
press.habanos@yr.com
Fone: +34-609-46-44-05

Carla Lladó
Fone: +34-669-54-69-09
https://www.multivu.com/players/uk/8208851-habanos-introduces-new-linea-retro/
Foto - http://mma.prnewswire.com/media/588444/Habanos_SA_Havana_International_Fair.jpg

