
 كشف هابانوس عن المعايير الرئيسية الختيار هابانو

  

 --/PRNewswire /2019مارس  11، هافانا

عن فبراير في هافانا، كوبا. وبهذه المناسبة، كشفت هابانوس  22إلى  18مؤخراً في الفترة من  XXIأقيم مهرجان هابانوس 

المعايير الرئيسية الختيار سيجار هابانو. يعتقد الرئيسان المساعدان لهابانوس اس ايه، الشركة الرائدة عالميًا في تسويق هذا 

، أن الوقت المتاح بال شك هو المعيار األكثر مالءمة الختيار سيجار هابانو، 27السيجار الممتاز من خالل عالماتها التجارية الـ 

 السيجار في العالم.أحد أرقى أنواع 

 لالطالع على البيان الصحفي للوسائط المتعددة، يرجى الضغط على: 

habano/-choosing-criteria-reveal-habanos-https://www.multivu.com/players/uk/8509551 

 

"، الرئيس الشريك في هابانوس اس ايه، هناك "جانبان مهمان" عند اختيار سيجار Inocente Núñezوفقا إلينوسينت نونيز "

هابانو، "إن الوقت المتاح لدينا هو ما سوف نستمتع به اليوم." يمكن أن يكون الوقت من عشرين دقيقة إلى ساعة وعشرين 

 دقيقة.

 ساتهانكهة سيجار هابانو وقيا

بمجرد تحديد طول الوقت، يأتي جانب شخصي للغاية، أال وهو اختيار النكهة. فهناك خمس درجات للنكهة وهم: النكهة الخفيفة، 

 القوية، والقوية. –المتوسطة، والمتوسطة، والمتوسطة  -والخفيفة 

ى مثل قياساته، المتمثلة في الفيتوال. يمكن للمستهلكين أيًضا، عند اختيار هابانو، أن يضعوا في اعتبارهم الخصائص األخر

 ويضيف نونيز قائاًل: "وهو ما يشير إلى شكل سيجار هابانو وطوله وما نسميه المقياس الدائري وهو قطر السيجار".

 أهمية طقوس إشعال السيجار

اركون في هابانوس تعد طقوس اشعال السيجار مهمة للغاية لالستمتاع في وقت الحق بسيجار هابانو. ويوصي الرؤساء المش

" بإشعال سيجار هابانو بعصا من Luis Sánchez-Harguindeyاس ايه وهم كل من إينوسينت نونيز و سانشيز هارجيندي "

خشب األرز، "ألنه يوفر رائحة وعبير رائعين". باإلضافة إلى ذلك، "يجب عليك دائماً أن تشعل السيجار من الخارج مع 

"، مقدم السيجار Alexis Menéndezيجار،" وهو ما سلط عليه الضوء أليكسيز ميننديز "الحرص الشديد على عدم حرق الس

 في كوهيبا بهافانا.

بمجرد إشعال سيجار هابانو، ويمكن االستمتاع به بطرق متعددة للغاية وتدخينه مثاًل مع الروم والبيرة أو النبيذ الجيد والشاي 

 والقهوة أو الشوكوالتة الساخنة.

  http://www.habanos.comمعلومات: لمزيد من ال

  

 :Young & Rubicam يونج و روبيكام "

 "Carla Lladó كارال ليادو "
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