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انطالق مهرجان هابانوس
عن العديد من المنتجات الجديدة
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كوهيبا تقدم أكثر عروضها تمي ازاRobustos Reserva 2014 ،
وستكون منتجات  Línea Maduro Partagásهي إحدى نجوم العرض األخرى
يبدأ المهرجان في  26فبراير بأمسية افتتاحية كبيرة؛ ويُختتم في  2مارس مع حفل عشاء

يحتفل مهرجان هابانوس " " Habanos Festivalبعيده العشرين ،وهو الحدث األكبر من نوعه لعشاق أفخر أنواع التبغ
على مستوى العالم والذي سيقام في الفترة من  26فبراير إلى  2مارس .سيلقي المهرجات الضوء على العالمتين التجاريتين
 Cohibaو Partagásوأحدث منتجاتهما.
لالطالع على آخر األخبار الصحفية على الوسائط اإلعالمية ،اضغط:
https://www.multivu.com/players/uk/8269351-habanos-festival-kicks-off/
سوف يتمتع الحاضرون ببرنامج شامل يتضمن جوالت إلى المزارع في فويلتا أباجو * " * ،" Vuelta Abajoفي منطقة
ً
فضال عن ييارات للمصانع .وتشمل أبري الفعاليات األخرى لالث أمسيات تتضمن
بينار ديل ريو * " *،" Pinar del Río
أفضل المقطوعات الموسيقية الحية يعزفها أشهر الفنانين العالميين ،وأرقى فنون الطهو في كوبا ،وتذوق سيجار هابانوس ،إلى
جانب مجموعة واسعة من المشروبات من جميع أنحاء العالم.
وسيعلن المعرض التجاري واألمسية الترحيبية بداية مهرجان هابانوس .المعرض التجاري هو نقطة التقاء للمهنيين في صناعة
التبغ من جميع أنحاء العالم ،والعارضين من مصنعي السلع الفاخرة والحرفيين والفنانين .وستقام أمسية الترحيب في قاعة
بروتوكول الجويتو ،حيث سيستمتع الضيوف بإطالق .Reserva Cosecha 2014
ضا حلقات تدريبية وخطابات يلقيها خبراء معترف بهم في عالم هابانوس في الندوة الدولية المقرر
وسيتضمن البرنامج أي ً
ً
افتتاحها في  28فبراير .من األنشطة األكثر تمثيال هي مسابقة هابانوسوميلير الدولية التقليدية " International
 ،"Contest Habanosommelierبنسختها السابعة عشر .سوف يستعرض الهابانوسوميليري معرفتهم ومهاراتهم
للحصول على هذه الجائزة المرموقة.
ألول مرة ،ستعقد النسخة االفتتاحية من تحدي هابانوس الدولي ،وهي مسابقة جديدة ومبتكرة
) .)(http://www.habanos.comوسوف ينظم كل بلد مسابقات وطنية الختيار الزوج الفائز اللذين سيمثالن دولهم في
المباراة النهائية الكبرى في العاصمة الكوبية.
ستقام األمسية اًلفتتاحية لمهرجان  XX Habanosفي  Teatro Martíوفي  Gran Teatro de la Habanaفي 28
فبراير ،وهو حدث مخصص لتاريخ هذه المهرجانات وقصص نجاحها.
سيعقد حفل العشاء في  2مارس ،وسيتم تخصيص الحفل للعالمة التجارية  Partagásوعرض ..Línea Maduroوسيختتم
هذا الحدث بتوييع جوائز هابانوس لعام  2017ومزاد هوميدورس السنوي .وسوف تُخصص عائدات الحفل إلى نظام الصحة
العامة الكوبي.
للتواصل ،press.habanos@yr.com :كارال ليادو "+34-669-54-69-09 :" Carla Lladó

