
 

Habanos, S.A. Menampilkan Trinidad Robustos Extra di Virtual Travel Retail 
Expo 2020 

- Trinidad Robustos Extra Travel Humidor akan menjadi salah satu tarikan utama dari Virtual 
Travel Retail Expo 2020, yang diadakan pada 12 hingga 16 Oktober. 

- Habanos, S.A. bekerjasama secara maya di paviliun tembakau, yang bakal mempamerkan 
beberapa ciptaan baharu tahun ini. 

HAVANA, 13 Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Habanos, SA mempersembahkan aksesori tembakau 
untuk perjalanan, Trinidad Robustos Extra(50 tolok cincin darab 155 mm panjang), yang direka 
untuk saluran Bebas Cukai dan saluran Runcit Pelancongan. 

Untuk melihat Siaran Akhbar Multimedia, sila klik: https://www.multivu.com/players/uk/8794251-
habanos-presents-trinidad-robustos-extra/ 

Pelancaran ini telah dipamerkan semasaVirtual Travel Retail Expo 2020, yang dirancang oleh 
Laporan Moodie Davitt dan diadakan dari 12 hingga 16 Oktober 2020, dianjurkan sebagai acara 
maya buat pertama kalinya dalam sejarah.  

Trinidad Robustos Extra Travel Humidor - mengandungi 14 Habanos - elegan dan praktikal dan 
direka khas untuk menjadi aksesori perjalanan yang sempurna buat peminat Habanos.  Sebagai 
tambahan, Humidor melengkapkan rasa Trinidad yang unik, yang dicari oleh perokok yang lebih 
sukakan adunan berkekuatan sederhana dan pengukur cincin berat Habanos. 

 Pembungkus, pengisi dan pengikat daun yang dipilih khas untuk Trinidad Robustos Extra berasal 
dari kawasan terkenal Vuelta Abajo* di wilayah Pinar del Río*, Cuba*. Habanos ini telah dibuat 
"Totalmente a Mano con Tripa Larga"- Buatan Tangan Sebenar dengan Isian Panjang- oleh pakar 
torcedores dari Cuba - penggulung cerut-, sehingga mencapai aroma dan kualiti khas Habanos.  

Bersama dengan lebih daripada 70 syarikat dari seluruh dunia, Habanos, S.A. hadir di Virtual 
Travel Retail Expo 2020 dengan posisi mayanya di paviliun tembakau di bawah kategori Emas. 
Sebagai tambahan kepada Trinidad's Robustos Extra Travel Humidor, yang tidak diragui, 
merupakan salah satu pelancaran yang paling dinanti-nantikan, produk Habanos berprestij yang 
lain juga turut dipamerkan. Sorotan utama termasuk Romeo y Julieta Línea de Oro baharu, 
jenama paling premium, dengan tiga vitola baharu, Dianas, Nobles dan Hidalgos. Serta H. 
Upmann Magnum 56 Jar, produk yang dikeluarkan tahun lalu di Cannes Fair dan kini tersedia 
untuk para peminat dan dianggap sebagai tembakau terbaik di dunia. 

Tidak lupa juga bahawa nama Trinidad merupakan suatu penghormatan kepada kota yang 
ditubuhkan di Cuba pada tahun 1514, yang disebut Santísima Trinidad dan diisytiharkan sebagai 
Tapak Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1988. Asal-usul Trinidad sebagai jenama Habanos 
bermula pada tahun 1969; seperti jenama Cohiba, ia hanya digunakan sebagai hadiah negara 
untuk orang kenamaan asing yang berpangkat tinggi, selama bertahun-tahun. Pada tahun 1998 
jenama ini akhirnya tersedia untuk perokok di seluruh dunia, tetapi dalam jumlah yang sangat 
terhad. 

*(P.A.O.) Sebutan Asal yang Dilindungi  

Carla Lladó, Tel: + 34-93 201 10 28, press.habanos@yr.com 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1309624/HABANOS_Vitola_of_Trinidad.jpg 
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