
Trinidad La Trova, Habanos S.A. Presentasi 

Dunia di Asia Pasifik 

HAVANA, Kuba, 15 November, 2017/PRNewswire/ --  

 Habanos, S.A. memperkenalkan keluaran terbaru ini bersama The Pacific Cigar 

Co. LTD., distributor ekslusifnya di Asia Pasifik. 

 Produk ini secara eksklusif diciptakan untuk toko-toko "La Casa del Habano", 

yang dijual secara serentak di 8 tempat penjualan di beberapa kota di wilayah Asia 

Pasifik 

Habanos, S.A bersama dengan distributor eksklusifnya di Asia Pasifik "The Pacific Cigar Co, 

LTD" meluncurkan Trinidad La Trova (ukuran cincin 52 x panjang 166mm), sebuah produk 

inovatif nan eksklusif yang diciptakan secara khusus untuk jaringan toko "La Casa del Habano" 

Untuk melihat Rilis Berita Multimedia, silahkan klik: 

https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/ 

Trinidad La Trova (ukuran cincin 52 x panjang 166mm) sepenuhnya buatan tangan dengan 

Long Filler dan daun tembakau secara khusus dipilih dari Vuelta Abajo* - wilayah yang terkenal 

di dunia sebagai tempat terbaik menanam tembakau di Pinar del Río*, Kuba*. Demi 

menciptakan produk ini, ahli pelinting cerutu Kuba bekerja dengan penuh kecermatan dalam 

menciptakan sebuah cerutu yang sempurna yang mampu memenuhi harapan banyak perokok 

Habanos yang super selektif. 

Trinidad merupakan merek yang dipersembahkan untuk kota Santísima Trinidad, sebuah tempat 

unik yang berlokasi di selatan pesisir Kuba. Kota ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs 

Warisan Dunia. Produk ini sudah tersedia bagi para perokok diseluruh dunia pada 1998, namun 

dengan kuantitas yang sangat kecil. Kemudian, Trinidad mengganti citra mereknya menjadi lebih 

modern dan menyesuaikan diri dengan kualitas yang luar biasa dari Habanos. Sekarang, cerutu 

premium ini diproduksi di Pabrik Francisco Donatién di Pinar del Río*. 

Keluaran baru ini merupakan sebuah vitola unik yang belum pernah ada sebelumnya dalam 

merek ("Cañonazo Especial"), hanya digunakan sebelumnya pada Edisi Terbatas 2011, Cohiba 

1966. Dengan presentasi dunia ini, merek Trinidad terus berkomitmen untuk memperkuat ragam 

dari ukuran cincin berat Habanos. Menambah dua tawaran lainnya, ada Trinidad Vigía (ukuran 

cincin 54 x panjang 110 mm) dan Trinidad Topes Edición Limitada 2016 (ukuran cincin 56 x 

panjang 125 mm). 

Peluncuran global Habanos, S.A. merupakan bagian dari strategi penawarannya setiap tahun 

dengan banyak produk baru dan eksklusif yang hanya tersedia di La Casa del Habano, jaringan 

toko ritel dibawah waralaba yang khusus menjual Habanos. Pembentukan eksklusif ini 

memberikan kesempatan bagi para perokok yang super selektif untuk menikmati dunia yang 

https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/


dipenuhi cerutu-cerutu prestisius ini, serta menonjolkan penawaran akan pelayanan personalisasi 

terbaik kami. Saat ini, sudah ada lebih dari 145 toko mewah hadir di 65 negara.   

Presentasi dunia dari Trinidad La Trova (ukuran cincin 52 x panjang 166mm) akan 

diadakan secara serentak di 8 titik penjualan berbeda. Lebih tepatnya di tujuh toko Casa del 

Habano yang berlokasi di Bangkok dan Chiang Mai, di Thailand; Hong Kong, Makao dan 

Taipei, di Cina; Kuala Lumpur di Malaysia; dan Tokio di Jepang. Namun juga akan ada di gerai 

Cohiba Atmosphere di Bangkok. 

Untuk informasi lebih lanjut terkait merek Trinidad, toko-toko khusus La Casa del Habano 

ataupun gerai Cohiba Atmosphere, silahkan lihat: https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne 

*Protected Appellations of Origin 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Festival dan 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 

Informasi lebih dan gambar: https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne 

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/603860/Habanos_Trinidad_La_Trova.jpg ) 

Video:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/ 

Sumber: HABANOS SA 
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