
تطلق في وارسو مجموعتها الجديدة . Habanos S.Aشركة 

"Hoyo de Monterrey Escogidos " ألول مرة في

 العالم

  --/ PRNewswire/2018سبتمبر  24هافانا، كوبا، 

 Hoyo de Monterreyمجموعة . Fifth Avenue Products Trading, G.M.B.Hتستعرض شركة  -

Escogidos  سبتمبر  26في وارسو يوم    

 Laحصرياً من خالل سلسلة متاجر  Hoyo de Monterrey Habanosمن إصدار Escogidosتُباع مجموعة سيجار - 

Casa del Habano العالمية.    

 Fifth Avenue"من خالل موزعها الرسمي في كل من ألمانيا والنمسا وبولندا، شركة -. Habanos, S.Aأطلقت شركة 

Products Trading GmbH"-   ا أولي ا عالمي ا من مجموعة سيجار عرضHoyo de Monterrey Escogidos,  التي

مصنوعة يدوي ا بالكامل "  -" Totalmente a Mano con Tripa Larga"تضم عشرة من أصابع السيجار المصنوعة يدوي ا 

" سان خوان مارتينيز"زارع لكل من الغالف والحشوة والرباط من م -عقب انتقاء األوراق بعناية فائقة  -" مع حشوة طويلة

 *.كوبا" بينار ديل ريو"في "* فويلتا أباجو"بضاحية في قلب منطقة 

: لعرض البيان الصحفي للوسائط المتعددة، يُرجى النقر على الرابط التالي

warsaw-in-launches-habanos-tivu.com/players/uk/8409351https://www.mul/ 

من خالل حدث . سبتمبر في وارسو 26في يوم  Hoyo de Monterrey Escogidosوقد تم تحديد موعد لعرض سيجار 

تم اختيارنا  - Hemos sido escogidos"تحت شعار  Fifth Avenue Products Trading GmbHتنظمه شركة 

، باإلضافة إلى فرصة االستمتاع بالعديد من Habanoظى الضيوف خالل هذا العرض بميزة تجربة سيجار سيح". بعناية

 .المفاجآت األخرى غير المتوقعة

حصري ا من خالل سلسلة متاجر  (مم طول 180×  49حلقة بقياس ) Hoyo de Monterrey Escogidosويُباع سيجار 

"La Casa del Habano "االختيار على هذه المجموعة من سيجار وقد وقع . العالميةHabano  ،ا لهذه المناسبة خصيص 

ا إلى المراحل الزراعية ا السم هذا القياس من السيجار الذي يشير أيض  الصناعية والتصنيع لعملية إنتاج التبغ التى -وذلك تكريم 

 .تاج والتطويريتميز هذا المنتج بعملياته الُمحددة والصارمة لإلن". الفرز -Escogida"تُسمى 

هي شبكة دولية من المتاجر المتخصصة ذات االمتياز التي يعود تاريخها إلى أكثر  La Casa del Habanoجدير بالذكر أن 

ا 25من   .1990وقد بدأ العمل في أول متجر على المستوى الدولي في كانكون بالمكسيك في عام . عام 

كما يتسم بتقديم أفضل . Habanosمتميز ومتخصص في بيع سيجار  بكونه متجر تبغ La Casa del Habanoيشتهر متجر 

الخدمات والرعاية الُمخصصة لتلبية متطلبات العمالء، حيث يمكن ألولئك الذين يستمتعون بفن التدخين الجيد شراء وتذوق 

ا  140من اآلن عائلة كبيرة تضم أكثر  La Casa del Habanoوقد أصبحت متاجر . أفضل أنواع التبغ في العالم ا فخم  متجر 

 .دولة 65في 

، في قلب منطقة فويلتا *في المزرعة التي تحمل االسم نفسه في سان خوان مارتينيز Hoyo de Monterreyُولدت ماركة 

في هذه المنطقة، وعلى مدخلها نقش  -وهي واحدة من أشهر المزارع الخصبة- Hoyo de Monterreyتقع مزرعة *. أباجو

 Hoyo deيتم تصنيع جميع قياسات الفيتوال من ماركة ". 1860دي مونتيري، خوسيه، يناير  هويو: "شهير باسم

Monterrey Habanos  بأسلوب"Totalmente a Mano con Tripa Larga -  وهو يعني صناعة يدوية بالكامل مع

https://www.multivu.com/players/uk/8409351-habanos-launches-in-warsaw/


لتلبية توقعات محبي سيجار  الذين يعملون بجد - torcedoresمن قبل الخبراء الكوبيين في لف السيجار  -" حشوة طويلة

Habano األكثر تطلب ا. 

في ألمانيا والنمسا . Habanos, S.A، هي الموزع الرسمي لشركة  Fifth Avenue Products Trading, GmbHشركة 

 .وبولندا

 تسميات المنشأ المحمية*

 re.yr.com/fl/btxL1RbYechttps://esha: مصادر رسومية

    .: Habanos, S.Aللمزيد من المعلومات حول سيجار 

http://www.habanos.com 

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

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

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

: ، البريد اإللكتروني+34932011028: لهاتفكارال الدو، رقم ا: لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع

press.habanos@yr.com 

 ( nterrey_Escogidos.jpghttps://mma.prnewswire.com/media/748113/Hoyo_de_Mo: الصورة)     

  :مقطع الفيديو

     warsaw-in-launches-habanos-https://www.multivu.com/players/uk/8409351/ 

 HABANOS SA: المصدر
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