
Habanos, S.A Memperkenalkan Edisi 

Terbatas Cohiba Talismán 2017 di London 

HAVANA, 2 November, 2017/PRNewswire/ --  

 Edisi Terbatas ini akan tersedia di Inggris Raya sesaat setelah peluncuran dan 

menyusul di hari berikutnya di semua pasar utama Habanos di seluruh dunia. 

Habanos, S.A akan menggelar presentasi eksklusif Edisi Terbatas Cohiba Talismán 2017 di 

Hotel Corinthia London, sebuah vitola unik yang belum pernah ada sebelumnya dalam portofolio 

Habanos. Semua Edisi Terbatas Habanos ini sepenuhnya buatan tangan dengan Long Filler, dan 

daun tembakau secara khusus dipilih dari Vuelta Abajo* - wilayah yang terkenal di dunia 

sebagai tempat menanam tembakau di Pinar del Río*, Kuba*. Produk ini dibuat dan 

dikembangkan mengikuti proses produksi yang seksama di pabrik legendaris El Laguito, di 

Havana. 

Untuk melihat Rilis Berita Multimedia, silahkan klik: 

https://www.multivu.com/players/uk/8216551-habanos-introduces-cohiba-talisman/  

Nama Cohiba berasal dari penduduk asli pertama yang mendiami pulai Kuba, Indian Taíno, yang  

memakai istilah kuno ini untuk menyebut daun tembakau yang digulung. Nama Talismán yang 

misterius, menggugah dan mudah dikenali dibanyak bahasa sebagai sesuatu yang luar biasa 

pentingnya yang membawa keberuntungan pada manusia serta melindungi umat manusia, 

bercampur sempurna dengan asal-muasal tembakau yang ritualistis dan magis yang pertama kali 

tanpa sengaja dinamai, Cohiba.   

Cohiba Talismán (ukuran cincin 54 x panjang 154 mm) merupakan satu ukuran cincin berat 

yang serupa dengan keluaran terbaru Habano dan memiliki kekuatan rasa medium hingga sangat 

kuat, karakteristik dari campuran Línea Clásica yang mana menonjolkan tampilan akhir 

“kunciran” yang elegan dan karismatik.  Daun tembakau Edisi Terbatas ini sudah melalui 

penyimpanan lebih dari dua tahun, menjadikannya memiliki karakter beraroma tinggi dan kaya. 

Cohiba merupakan merek tembakau yang paling prestisius. Awalnya diproduksi dalam jumlah 

terbatas. Produk ini dapat ditemui di semua toko Habanos di seluruh dunia. Untuk memperingati 

hari jadinya yang ke-50 tahun, Habanos, S.A. mempersembahkan edisi khusus Cohiba 50 

Aniversario (ukuran cincin 60 x panjang 178 mm), salah satu keluaran yang paling eksklusif 

dan mewah dalam sejarah Habanos, Cohiba Majestuosos 1966 (ukuran cincin 58 x panjang 150 

mm), dengan tambahan vitola yang benar-benar baru dalam portofolio Habanos, serta Cohiba 

Medio Siglo (ukuran cincin 52 x panjang 102 mm), dengan vitola barunya yang sesuai dengan 

tren masa kini dan menambah portofolio Habanos sebagai bagian dari Línea 1492. 

Untuk peluncuran global Edisi Terbatas Cohiba Talismán 2017 ini, Hunters & Frankau Ltd 

telah memilih Garden Lounge di Corinthia Hotel sebagai tempat yang terkenal akan Cigar 

Terrace ikoniknya. Acara akan diselenggarakan pada 7 November mendatang. 

https://www.multivu.com/players/uk/8216551-habanos-introduces-cohiba-talisman/


*(P.A.O) Protected Appellation of Origin. 

Hunters & Frankau Ltd. merupakan distributor eksklusif Habanos, S.A. di Inggris Raya, 

Republik Irlandia, Gibraltar dan Kepulauan di Terusan Inggris (Channel Islands). Didirikan pada 

1790, Hunters & Frankau Ltd. merupakan perusahaan perdagangan cerutu Premium yang paling 

utama di Inggris Raya dan menjalankan jaringan distribusi luas secara khusus meliputi riteler, 

penjualan wine,  hotel dan restaurant. Hunters & Frankau Ltd. secara ekslusif memegang hak 

distribusi untuk merek-merek tembakau Habanos di sektor ini sejak 1992. 

Untuk informasi lebih lanjut dan foto: https://eshare.yr.com/fl/tYNEdJiJ6c 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Habanos, S.A.:  

http://www.habanos.com 

https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA 

Young & Rubicam: press.habanos@yr.com , Tel: +34-609-46-44-05, Carla Lladó , Tel: +34-

669-54-69-09 

     (Foto: http://mma.prnewswire.com/media/596129/HABANOS_SA_Cohiba_Talisman.jpg ) 

Sumber: HABANOS SA 
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