
 
 

  بالذكرى الثالثين لتأسيسها  ال كاسا ديل هابانو  احتفال

تحتفل بالذكرى  ، دولة 60للمتاجر المتخصصة ذات االمتياز الموجودة في أكثر من  لشركة هابانوس اس ايه شبكة الدوليةالال كاسا ديل هابانو،  -
 الثالثين لتأسيسها

- Juan López Selección Especial ، عاًما على  150لتخليد ذكرى مرور  2020في عام  هابانوس اس ايه تهااختار تيال الفيتوالهي
 .ال كاسا ديل هابانوالعالمة التجارية والذكرى الثالثين إلنشاء 

 إلنشاء العالمة التجارية 85في الذكرى الـ  Montecristo Herederosإلى منتصف الطريق ويعرض  هابانوسيصل مهرجان  -

الثانية والعشرون من مهرجان هابانوس بتاريخ خاص للغاية: الذكرى الثالثين لميالد  دورةتحتفل ال -/  PRNewswire/  2020فبراير  26، هافانا
األمسية الرائعة الثانية  خصص. لهذا السبب، ت  اهابانوس وثقافتهعالمة ال كاسا ديل هابانو، سلسلة المتاجر الدولية المتخصصة في بيع وحفظ وترويج 

الكوبي  يالطه ونحفل العشاء مع أرقى فن Laguitoللمهرجان، التي تمثل نقطة منتصف الحدث، لهذا االحتفال. ستستضيف قاعة بروتوكول 
 وعروض لفنانين عالميين مشهورين.

 لالطالع على أحدث اإلصدارات على الوسائط المتعددة، اضغط على الرابط التالي:
anniversary/-30th-habano-del-casa-la-https://www.multivu.com/players/uk/8696851 

ملم(، وقد تم إصدارها  170×  52قاس الحلقة )م Juan López Selección Especial أصدرت هابانوس اس آيهلالحتفال بهذه الذكرى، 
مجموعة مختارة بعناية من  من، Long Fillerمع  بالكامل يدويًا مصنوعة وهي. المتميزدخان الفريدة والبعاد األذات  Habanos 25خصيًصا مع 

*، كوبا * والتي تنتجها  Pinar del Río*، في  Vuelta Abajoمن فيجاس المشهورة في أرقى منطقة  أوراق اللفأوراق التغليف والحشو و
torcedores السيجار. سيتم توزيع لفخبراء  ة، الكوبيJuan López Selección Especial  متاجر ال كازا ديل هابانو.في 

، في بين منتجات هابانوسإحدى العالمات التجارية األكثر شهرة  ، Montecristo خالل هذا الحدث المسائي، بعالمةسنشيد أيًضا باإلضافة إلى ذلك، 
 20ي صندوق خاص من ف ت عرضملم(، و 162×  47)حلقة قياس  ةالجديد Herederos vitolaعاًما على تأسيسها، مع تقديم  85ذكرى مرور 
Habanos  سي هابانوومتخصص ال كازا ديل هابانوحصريًا لسلسلة متاجر ص مم. 

. واالستمتاع بها هابانوس لنشر ثقافة وهي مخصصة، حاصلة على امتياز العالمة التجاريةال كاسا ديل هابانو هي شبكة دولية من المتاجر المتخصصة 
 األسواق الناشئة.ا في تطوير ا رئيسيً وتلعب دورً  ، ا تشكل منصة إلطالق منتجات جديدةمتجرً  155دولة،  60تضم الشبكة، الموجودة في أكثر من 

 *حماية عالمات المنشأ

 رابطالمواد الجرافيكية: 

  https://mma.prnewswire.com/media/1094292/La_Casa_del_Habano_30th_Anniversary.jpg -صورة

  للتواصل:

BCW :press.habanos@yr.com 

 74-40-09-670-34+ هاتف:": Izaskun Martinez ايزاسكون مارتينيز " 

 09-69-54-669-34+  هاتف:  ":Carla Lladóكارال ليادو"  
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