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The pleasure of greats

Premium Cigars&Tobacco
с ново попълнение
24-тият магазин от веригата отвори врати в новооткрития Bulgaria Mall в София
Почитателите на кубинските пури в столицата могат да
се похвалят с поредния бутик за пури Habanos и луксозни
тютюневи изделия и аксесоари. Premium Cigars&Tobacco
Bulgaria Mall ще радва всички aficionados с богато разнообразие от продукти, представени в елегантната обстановка и изискана селекция. В новия магазин могат да
бъдат намерени и различни предложения за аксесоари за
пушене, идеи за подаръци и кубински гурме продукти.
Premium Cigars&Tobacco Bulgaria Mall се намира на партерен етаж, до входа от бул. „България“, с работно време
от 10:00 до 22:00 ч. всеки ден, тел. 0888 400 670.

Традицията
на месечните срещи
продължава

На 17 декември за любителите на пурите в Тирана следва традиционната месечна
среща на всички Habanos aficionados в Албания.

Launching
COHIBA PIRAMIDES EXTRA

Име на витола: Piramides Extra
Дължина: 160 мм
Ринг: 54
Калибър: голям
Други представители на галерията: няма

Cohiba е ритуална дума както преди повече от 520 години, така и днес. Средна към силна по интензитета
на своя вкус, Cohiba Piramides Extra притежава всички
характеристики на едно ексклузивно издание: нов формат Piramides Extra, тристепенна ферментация и лимитирана продукция.
Във визуален аспект витолата въвежда и редица инова-

ции, свързани със света на пурите: нов релефен пръстен с
холограмен отпечатък, изискана фигурална туба със специална релефна гравюра с логото на марката и лимитирани количества, представени в кутия от 3 броя тубоси.
Cohiba Piramides Extra е естествено продължение на думите на Уинстън Чърчил, че „Съвършенството е просто
нещо, задоволявам се с само с най-доброто".

„Калиман Карибе” ООД – Ексклузивен дистрибутор на Habanos s.a. за България, Македония, Албания, Армения.
www.kalimancaribe.com

Habanos News БЪЛГАРИЯ
Habanos Day 2012
30 ноември, петък, бе датата, която остана в сърцата на всички почитатели на кубинските пури.
В рамките на деня „Калиман Карибе“ проведе Habanos Day 2012, в който кубинската пура бе на
особена почит и внимание.

Среща с медии
Сутринта започна с приятелска среща с медии,
на която присъстваха представители на водещите медии в България, част от тях почитатели на
Habanos. Срещата се проведе в Bar Habana, София.
Журналистите останаха впечатлени от присъствието на Jose Alberto Galan, професионален
торседор от Куба, който от 1996 г. е носител на
най-високата 9-та степен в тази професия. Специално за гостите Jose Alberto разказа за една от
най-рядко срещаните професии в света – как се
става торседор и какъв е пътят на кубинската
пура. „Майсторът на пурата“ блесна и с факта, че
именно той е създадетелят на формата Regata
към линията Montecristo Open.
Скоро предстои и следващата медийна среща,
която ще бъде посветена на най-мащабното събитие в света на пурите в международен план –
Фестивала на пурата, провеждан по традиция в
Куба през февруари.

Grand Party VI
Вечерното събитие сложи кулминацията на деня,
посветен на кубинските пури, и събра елита на
Habanos обществото в България. Коктейлът бе
уважен от повече от 350 гости, сред които имаше
и силно международно присъствие в лицето на любители на пурите от Австрия, Германия, Гърция,
Македония, Албания, Армения, Косово. Елегантното събитие се проведе в Резиденция Тера в София.
Посетителите бяха посрещнати със специално
огнено шоу и можеха да опитат две от ексклузивните пура издания: Romeo y Julieta Petit Churchills и
Partagas Serie E N2.

www.kalimancaribe.com

Класическото присъствие и атмосфера на Резиденцията бяха допълнени от изпълнения на живо от струнен квартет и изящен класически балет.
Градусът на настроението повдигнаха група Del
Padre с певицата Ирения Васкес, които впечатлиха
гостите с изпълнения на известни кубински песни.
Професионалните танцьори от балет „Дива“ придадоха още повече стил с ритмична хореография и много настроение.

Неизменна от програмата на официалната част бе презентацията на актуалните продукти от
Habanos, които представляваха интерес за всички aficionados. Специално за тях водещите на събитието представиха Cohiba Piramides Extra, Romeo y Julieta Petit Churchills, Montecristo 520 Edicion Limitada
2012, Partagas Serie C N3 Edicion Limitada 2012 и H. Upmann Robustos Edicion Limitada 2012.
Връчването на традиционните Habanos
Awards за България бе дългоочакваният момент за най-изявените любители на пурите
в няколко категории. Наградите се връчват
ежегодно от 2007 г. насам.
Тази година щастливите победители са:
Habanos aficionado
Атанас Николов
Коста Владимиров
Румен Илиев
Habanos Connoisseur
Николай Спасов
Николай Бъчваров
Георги Коларов
Habanos Communication
Богомил Маринов
Habanos Ambassador
Проф. Генчо Начев
Habanos Lady
Емилия Карадочева
Special Award
Лъчезар и Емил Ивкови
Снимки от Grand Party VI могат да бъдат разгледани в корпоративния профил на „Калиман Карибе“
във Facebook.

www.kalimancaribe.com
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Българският тур на торседора Jose
Alberto Galan

Хосе Алберто (Jose Alberto) е професионален торседор
с дългогодишен опит в корпорация Habanos s.а. Започва трудовия си опит едва на 17 г. в подготвителния
курс за торседори, чиято продължителност е 9 месеца. Стартира в най-ниската категория, а с днешна
дата вече е с най-високата – 9-та степен. Тази стъпка в кариерното израстване му отнема 19 г., в които
дава най-доброто от себе си.
Хосе Алберто е в България по покана на „Калиман Карибе“. Гостуването на торседор от Куба е привилегия

за всяка компания. Освен с ръчната му работа всеки
може да се запознае и с детайлите по навиването на
кубинска пура, като и с културата Habanos – богата
на история и факти.
Хосе Алберто Галан (наричан от приятелите си Пепе) е
създател на пирамидалния формат на една от линиите
в топ марките в портфолиото на корпорация Habanos
s.a., а именно Montecristo Open. Разказва, че се е получило страхотна провокация, защото един от колегите му
го моли за пура за него и така възниква идеята за формат, подобен на пирамида, но по-малък. Впоследствие
форматът се представя пред Дирекцията на Научнотехническия форум, където е приет отлично. Оттам
идва името на формата. Когато пирамидата се представя пред ръководството на Habanos, решават, че би
бил добър формат за начинаещите пушачи и така влиза
в каталога на компанията.
Раказва, че дневният лимит за навити пури в дадена
фабрика е в зависимост от формата на всяка витола.
Например форматът пирамида има дневна норма от
110 броя. Или на месец – 2640. Споделя, че всичко, което може да се направи над тази цифра, е допустимо,
стига да отговаря на необходимото качество.
В рамките на визитата си в България Jose Alberto Galan
посети обектите от веригата La Casa del Habano в
Radisson и Mall of Sofia, както и Premium Cigars&Tobacco в
София, Пловдив и Варна. Всички клиенти на специализираните магазини имаха възможност да присъстват на
демонстрациите по навиване на пури, както и да задават своите въпроси към торседора.

Habanos News българия
Пурите Habanos дефилираха на конкурса
Playmate 2012
През месец ноември се проведе ежегодния конкурс
Playmate Of The Year 2012, организиран от сп. Playboy
в България. Атрактивното шоу се проведе в зимния
курорт Банско пред подбрана ексклузивна публика. За
пълната наслада на сетивата се включиха и пурите
Habanos, които допълниха изкушенията пред гостите,
докато присъстващите се забавляваха с програмата
от конкурса.

„Калиман Карибе“ участва в Chivas Gourmet Salon
Топ марките на корпорация Habanos и гурме продукти от Куба бяха презентирани в третото издание на
Chivas Gourmet Salon, което се проведе от 3 до 5 декември 2012 г. в Grand Hotel Sofia.
Концепцията на изложението е да събере на едно мяс-

то лидерите в различни сфери на гурме културата.
Гости на събитието са ценителите на истинските
произведения на кулинарното изкуство и изтънчените
напитки, които прекрасно се съчетават с качествата
на хаванската пура.

„Калиман Карибе” ООД – Ексклузивен дистрибутор на Habanos s.a. за България, Македония, Албания, Армения.
www.kalimancaribe.com

