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LAUNCHING
27 ФЕВРУАРИ 2017 Г., ХАВАНА, КУБА
Както всяка година по традиция Хавана бе домакин на
ХIX Фестивал на пурата – най-голямото международно
събитие за любителите на най-добрия тютюн в света.

MONTECRISTO
LÍNEA 1935

Основната новост за тази година е Linea
1935 от Montecristo, която носи името си
от годината на основаване на легендарната марка и е премиум линия за бранда. Linea 1935 има три витоли: Maltes (53
x 153 mm), Duma (49 х 130 mm) и Leyenda
(55 х 165 mm). Първите две са чисто нови
за продуктовото портфолио на Habanos,
а третата е под формата на специалната лимитирана серия Montecristo 80
Aniversario, представена през 2015 г., за
да отбележи 80-ата годишнина на марката. Пурите Montecristo Linea 1935 имат
ново и завладяващо представяне и за първи път в тази марка още по-плътно усещане за сила и аромат.

Тази година анонсираните акцентни продукти са H.
Upmann, Montecristo и Quai D’Orsay – марките, които
въвеждат важни новости в своите портфолиа.

H. UPMANN
SIR WINSTON
GRAN RESERVA

Акцент е и пускането на H.Upmann Sir
Winston Gran Reserva 2011 г. с размери 47
х 178 mm.
Съставните листа на тази Резерва са
преминали процес на дълго и внимателно
стареене за 5 години.
Това е първата Gran Reserva от H. Upmann
и е представена в уникална и изключителна селекция от само 5000 номерирани
кутии.

QUAI D’ORSAY

Новият дизайн на марката Quai D’Orsay
бе лансиран по време на тазгодишното
издание на Фестивала. Брандът представи две нови витоли в портфолиото
си: N50 (50 х 110 mm) и N54 на (54 x 135
mm) създавайки атрактивeн продуктов
микс, който ще бъде достъпен в световен мащаб чрез международната дистрибуторска мрежа на Habanos.
Марката Romeo Y Julieta презентира и
Petit Royales (47 х 95 mm), една напълно
нова витола за бранда, с голям ринг и
къса дължина – формат, който е все
по-ценен от любителите на Habanos.

СЪВЕТ ЗА НЕУСТОИМА КОМБИНАЦИЯ ОТ HABANOS SOMMELIERS
Престижната Brandy de Jerez съчета четири от най-представителните си продукта с две от най-високо ценените
от потребителите по целия свят Habanos пури: Trinidad Vigia
и Partagas Serie D N4. А брендитата са: Lepanto Solera Gran
Reserva (Gonzаlez Byass), Cardenal Mendoza Carta Real (Bodega
Sаnchez Romate Hnos.), Fundador Exclusivo (Bodegas Fundador) и
Carlos I Imperial (Bodegas Osborne).
Фестивалът запазва прословутите Alianza Habanos (Habanos
Alliance) с цел да предлага специални партньорства между
Habanos и най-ексклузивните спиртни напитки в света.
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HABANOS СВЕТЪТ
МУЗИКА, БЛЯСЪК И НАЙ-ЕКСКЛУЗИВНАТА ЗВЕЗДА БЕЛЯЗАХА
ЗАКРИВАЩАТА ГАЛА ВЕЧЕР НА ХIX HABANOS FESTIVAL В КУБА
ТЪРГЪТ НА УМИДОРИ СЪБРА ПОВЕЧЕ ОТ 1.256.000 ЕВРО ПО ВРЕМЕ НА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ НА ФЕСТИВАЛА
АРА МАЛИКЯН И МУЗИКАНТИТЕ МУ, ЗАЕДНО С МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ КУБИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ,
ПОДСИГУРИХА НАСТРОЕНИЕТО С МУЗИКА И БЛЕСТЯЩА ВИРТУОЗНОСТ

19-тият Фестивал на пурата – най-голямото международно събитие за всички любители на Habano,приключи
след една седмица, изпълнена с множество впечатляващи дейности и мероприятия. Гала вечерта бе своебразното продължение и даде подобаващ завършек на
един много успешен фестивал. Акцент на 19-то издание бе представянето на новата Linea 1935 – найексклузивното предложение от Montecristo досега.
Гостите на събитието се насладиха на трите витоли
от епичната и иновативна Linea 1935. Във вечерните
празненства участия взеха международно признати
кубински изпълнители като носителката на Грами за
Латинска Америка Haila, Дейвид Торънс, както и балет
Litz Alfonso, един от най-престижните международни
танцови състави в Куба, който миналата година отпразнува 25 години на дансинга. С много енергия и ха-

ризма тържеството бе закрито от испано-ливанския
цигулар от арменски произход Ара Маликян заедно с
групата си.
По традиция търгът на умидори допълни и спомогна за успеха на Фестивала и бяха събрани повече от
1 265 000 евро, които отиват в подкрепа на кубинското здравеопазване. Популярните уникати с пури от
Cohiba, Montecristo, Romeo Y Julieta, Partagas, Hoyo de
Monterrey и H.Upmann бяха придружени от изискания
умидор Bolivar, произведен в чест на 115-та годишнина
на марката, и впечатлиха всички присъстващи.
Церемонията по връчване на Habanos Awards 2016 се
проведе по време на Гала вечерта и отличи най-изявените. Гордън Мот, журналист и писател на свободна
практика за списание Cigar Aficionado, получи награда-
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та в категорията Communication.
Едуард Сахакян е награденият
в категорията Business като
признание за разработването
на пазара на пури Habano в
Обединеното
кралство,
и
Джозефа Акоста Рамос – с над
60 години отдаденост на тютюневата индустрия в Куба,
е победителка в категорията
Production.
Puro Tabaco (Чили), с нейния представител Фелипе Рохас, единодушно бе избран за победител в
16-ото издание на Международния конкурс Habanosommelier.

АНОНС

ХЪРВАТСКА
Ако имате бизнес или лично пътуване до Хърватска в началото
на юни не пропускайте да бъдете
част от ексклузивното събитие:
представяне на регионалното издание Terra Magica.

Славомир Марек Биелки (Великобритания) и Кристиян Хордеджук (ОАЕ)
са подгласници съответно на второ
и трето място.
Финалистите трябваше да се справят с практически задачи като рязане на пура и разпалването й, както
и описателнo дегустиране, придружено с комбинации от различни
напитки, включително и най-добре
познатите международни коктейли.

За повече информация, свързана
със събитието, моля, обърнете
се към маркетинг отдела на
„Калиман Карибе“ 0878 936 094.

Honored to represent the Habanos masterpieces
Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска, Черна гора

БРОЙ 27 | 2017

HABANOS СВЕТЪТ
„КАЛИМАН КАРИБЕ“ ОРГАНИЗИРА ПЪРВА СРЕЩА
НА ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА ШЕДЬОВРИТЕ НА HABANOS В ПРИЩИНА

Н

а 10 март по покана на Premium Cigars&Tobacco,
Прищина, в престижния ресторант Puro се про
веде пилотното издание на месечна среща на лю
бителите на Habanos. Десетгодишната традиция на
почитателите на шедьоврите на Куба се пренесе от София в Пловдив, а сега се очертава да бъде чакана дата за
всички ентусиастии в Косово.

Гостите се насладиха на популярния кубински коктейл
Куба Либре и на изкушаващата пура H.Upmann Majestic.
Съзтезателен ефект предизвика конкурсът за най-дълга
пепел, в който всеки от присъстващите имаше възможност да покаже своите умения.
Очаквайте следващата среща, а дотогава поддържайте
огъня и кубинския дух с вашата любима пура.

HABANOS БЪЛГАРИЯ
COHIBA ATMOSPHERE, СОФИЯ

COMING
SOON

COMING
SOON

VINOPOLY – НОВИЯТ HABANOS SPECIALIST В СОФИЯ И ПЛОВДИВ

Vinopoly, София

Vinopoly, Пловдив

Н

овооткритият бутик Vinopoly
бързо набра скорост и се подреди сред предпочитаните места както за любителите на Habanos,
така и сред почитателите на виното.
В уютната обстановка, която бутиците предлагат атмосферата несъмнено предразполага към разпускане и спокоен избор на любимото питие

и пура. Walk in humidors във Vinopoly
изкушават с богато и разнообразно
портфолио от продукти Habanos, a
брандовете вино непрекъснато се актуализират и отговарят дори на найизтънчените вкусови предпочитания.
Vinopoly в мол Марково тепе се превърна в ежемесечен хост на срещите

Vinopoly - ул. „Папрат“ 5, „Драгалевци“, София
kaliman_caribe

Kaliman Caribe

на Habanos aficionados в Пловдив, които освен на пурите могат да се насладят и на ексклузивни дегустации
на български и международно известни изби. Vinopoly Марково тепе обещава прекрасни моменти и през лятото,
когато предстои да бъде отворена
просторната тераса към бутика.

Vinopoly - Мол Марково тепе, бул. „Руски“ 54, Пловдив

www.kalimancaribe.com
9202010092

