
تعرض منتجاتها في بلغاريا كأول مجموعة  Habanos S.Aشركة 

(San Cristobal De La Habana Prado.في العالم ) 

  --/ PRNewswire/2018من أكتوبر،  2هافانا، 

 ( من المقرر أن تعرض شركةKaliman Caribe Ltd( مجموعة )San Cristobal de la Habana Prado في )

      ( في صوفيا ببلغاريا.Boyana Residenceالرابع من أكتوبر في )

 ( مجموعة السيجار الجديدة هي منتج حصري منLas Casas del Habano(و )Habanos Specialists)   

( إصدارها العالمي Kaliman Caribe Ltd( عبر موزعها الحصري في بلغاريا وغيرها من المناطق شركة )Habanos, S.Aتطرح )

(. San Cristóbal de la Habana، من العالمة التجارية )مم طول( 127×  50الجديدة )حلقة بقياس  Prado vitolaمن مجموعة 

"، وتصدر المجموعة في العبوة االعتيادية للعالمة التجارية المكونة Paseo del Pradoتعود تسمية المجموعة إلى أشهر شوارع هافانا "

 وحدات. 10من 

 ئط المتعددة، يرجى النقر على: لالطالع على اإلصدار الصحفي للوسا

prado-habana-cristobal-presents-habanos-https://www.multivu.com/players/uk/8416151/ 

( Boyana Residenceفي ) ،أكتوبر في صوفيا )بلغاريا( من 4في  San Cristóbal de la Habana Pradoمن المقرر طرح 

( الجديد، واالستمتاع بالعديد Habanoاألسطوري المبهر. وخالل األمسية يمكن لعشاق ومتذوقي أفضل أنواع التبغ في العالم تذوق منتج )

ت تجارية فائقة الجودة مع عرض مثير مع الموسيقي من التجارب المثيرة للحواس: مجموعة من المنتجات بالغة التميز من عدة عالما

 والرقص ومشاهير الفنانين، إلخ.

 ( الرمزية، التي تحفظ بل وتحكي التاريخ المعماري الثري لكوبا.Paseo del Pradoيعود اسم المجموعة الجديدة إلى )

 Totalmente a Mano con Tripa"، المصنعة من "San Cristóbal de la Habana( إلى مجموعة "Prado vitolaتضيف )

Larga -  "وهي من إعداد الخبراء الكوبيين في لف السيجار، وتتميز بحشوة وأوراق لف خارجي  -بشكل يدوي بالكامل مع حشو طويل

 ( بمزيج تتراوح نكهته بين الناعم والمتوسط. Habano*(. يتميز هذا النوع من )Vuelta Abajoتأتي من أفضل مزارع التبغ في )

مجموعات، مثلت أسماء هذه  4في إطار  1999( للمرة األولى عام The San Cristóbal de la Habanaبيعت العالمة التجارية )

المجموعات األربع قالع المدينة التي شيدها اإلسبانيون بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر لحماية الميدان الرئيس من الهجمات 

  .  El Príncipeو La Puntaو La Fuerzaو El Morroين هي: المحتملة، وتلك المياد

(. هذه التفصيلة الصغيرة Habanos Specialists( و)Las Casas del Habanoصمم المنتج المطروح حصريًا لسلسلة متاجر )

 (.Habanoمنقوشة على الشريط الراقي والالمع لهذا المنتج الفخم من )

( تمثل شبكة دولية لسلسلة من المتاجر التي تحمل العالمة التجارية والمتخصصة في بيع La Casa del Habanoتجدر اإلشارة إلى أن )

(Habanos وهي المتاجر التي يمكن للمدخنين ذوي الخبرة االستمتاع فيها باألجواء المحيطة بهذا السيجار الشهير. تتميز متاجر ،)

(Habanoالحصرية هذه بخدمة مصممة بشكل شخصي للعمالء )  فضالً عن خدمة تقديم االستشارات للعمالء بحسب تفضيالتهم. على

( في العديد Habanos, S.A( منافذ للبيع بالتجزئة، وتتلقى هذا التميز من موزعي )Habanos Specialistsالصعيد اآلخر، تعد متاجر )

 ( وعالماتها التجارية.Habanoمن األسواق، حيث تساهم في نشر ثقافة )

(Kaliman Caribe( هي الموزع الحصري لمنتجات )Habanos في ألبانيا وأرمينيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومقدونيا )

( واثنتان تابعتان إلى Casas del Habanoوالجبل األسود ورومانيا وصربيا وسلوفينيا. وفي هذه المنطقة عشر صاالت تابعة إلى )

(Cohiba Atmosphere.) 

 المحمية*تسميات المنشأ 

 https://eshare.yr.com/fl/btxL1RbYecمصادر الرسوم: 

   .:Habanos, S.Aللمزيد من المعلومات حول 

http://www.habanos.com 

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

https://twitter.com/Habanos_Oficial 
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GLy96wdZG7eCM4855_DAhttps://www.youtube.com/channel/UCst 
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