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 Cohiba Robustos Reservaبأمسية ُمخصصة إلصدار 

Cosecha 2014 

  --/ PRNewswire/2018فبراير  26هافانا، 

  كوهيبا تحتفل باإلصدار الجديدReserva Robustos Cosecha 2014     

  بسعر  %12، ما يمثل نمًوا بنسبة 2017في عام  مليون دوالر أمريكي 500بلغ حجم مبيعات مجموعة هابانوس

 صرف ثابت ُمقارنة بالعام السابق.

مهرجان هابانوس اليوم احتفاله بعيده يبدأ 
السنوي رقم 

حيث يلتقي عشاق عالم أفخر أنواع التبغ مًعا في هافانا بدًءا من يوم  20

مارس، حيث يستمتعون بإصدارات جديدة من  2فبراير وحتى  26
ابانوس التجاريةعالمات ه

. 

وخوسيه المتحدة،  نائب الرئيس للمبيعات لدى شركة هابانوس، ليوبولدو سينترا غونزاليسخالل المؤتمر الصحفي، قدم 

 Robustos Reserva Cosechaلرئيسة التي تضم ، نائب الرئيس للتنمية لدى الشركة؛ اإلصدارات اماريا لوبيز إينشورب

مم(. يُذكر أن جميع األوراق المستخدمة في إنتاج هذا اإلصدار )الحشو واللف( قد  124× 50لعالمة كوهيبا التجارية ) 2014

ت بعملية طويلة من المعالجة استغرقت ثالث سنوات. أُنتجت هذه السلسلة الجديدة بكميات محدودة جًدا تُقدر   5000بعدد مرَّ

احتفال ؛ في تجسيد واضح للسمة الحصرية التي تتمتع بها كوهيبا. كما سيكون هذا اإلصدار هو النجم في صندوق ُمرقَّم فقط

 التي تُقام هذا المساء في صالون البروتوكول إل الغويتو في باليا. األمسية الترحيبية

إصدارين جديدين من السيجار مقاس  (Partagás Línea Maduroبارتاغاس لينيا مادورو )باإلضافة إلى ذلك، تطلق 

، وينضم هذان اإلصداران إلى مم( 145×  50) 3مم( ومادورو رقم  120×  55) 2مادورو رقم : "مادورو""فيتوال" بتغليفة 

 مم( كجزء من المجموعة المنتظمة للعالمة التجارية. 130×  52) 1فيتوال مادورو رقم 

 Serie Leإلى مجموعة  Hoyo de Monterreyمن  ممLe Hoyo Río Seco (56 × 140 ) ينضم سيجار فيتوال الجديد

Hoyo " لزيادة نطاق مجموعة السيجار ذات القياس الحلقيrg الضخم. كما ينضم سيجار فيتوال "Centrofinos  ذو القياس

 حالية.مم( من عالمة فيغويروس التجارية أيضا إلى محفظته ال 130×  50" الضخم )rgالحلقي "

 وهي نتاج التعاون بين شركة هابانوس المتحدة وزينيث. -أيًضا إلى العرض  Pilot Type 20عالوة على ذلك، تنضم ساعات 

  2017مجموعة هابانوس في عام 

 -عالمة تجارية من هابانوس 27المسؤولة عن التسويق العالمي الحصري لعدد -، حققت شركة غروبو هابانوس 2017في عام 

 ٪ بسعر صرف ثابت، مقارنة بالعام السابق.12مليون دوالر، مع نمو بنسبة  500بقيمة مبيعات 

يحتفظ برنامج المهرجان بأنشطته التي تتضمن زيارات للمزارع والمصانع في فويلتا أباجو *، المعرض التجاري، الندوة 

"، كما يقدم للمرة International Habanosommelier Contestالدولية، التذوق واإلقران، مسابقة هابانوسوميلير الدولية "

". وسيكون التذوق الخاص من هابانوس مع توريس براندي Habanos World Challengeاألولى تحدي هابانوس العالمي "

"Torres Brandy." 
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