NEWSLETTER
EXCLUSIVELY PRESENTED BY
БРОЙ 31 | 2018

LAUNCHING
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA PRADO

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

San Cristobal de La Habana е създадена през 1999 г. и отдава
почит на град Хавана (който първоначално е носил името
Сан Кристобал де ла Хабана). Макар и с по-малки размери в
портфолиото на Habanos, марката обогатява вкусовата
палитра със своя характерен чар, който предизвиква
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ценителите на истинския тютюн с мекота, ненатрапчивост
и специфичен дървесен вкус. Галерия на пурата е Petit
Piramide (127 mm х 50) и 10-те къса кубински шедьоври са в
кедрова кутия с капак. Пурата дава широки възможности за
комбинация с напитка. Време за пушене 40 мин.

MONTECRISTO 1935 LINEA
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Името Montecristo е взаимствено от известния роман от 1844 г. „Граф Монте
Кристо“. Две от названията на витолите са вдъхновени също от книгата.
„Дюма“ се позовава на фамилията на автора на романа Александър Дюма. „Малте“ е прякора на главния герой в книгата

Sobresalientes
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„Малтийският моряк“, а „Лейенда“ на испански означава „легенда“.
Две от трите витоли са напълно нови
за портфолиото на Habanos. Това са
Maltes и Dumas, a Leyenda взима формата на специалното лимитирано издание
Montecristo 80 Anniversario, посветено на

Maravillas N2
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годишнината на марката.
Новата линия на Montecristo е представена в изключително елегантни кутии с 20
пури всяка. В България ексклузивната линия на марката бе представена в Cohiba
Atmosphere Sofia.

Honored to represent the Habanos masterpieces
Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска, Черна гора
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HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ
ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ ОТ СОФИЯ И ХАВАНА
ПРЕСЪЗДАВА ДУХА НА ДВЕТЕ СТОЛИЦИ НА „МОСТА НА ВЛЮБЕНИТЕ“

22 август 2018 г., София. „Калиман Карибе“ организира
изложбата „Атмосфера от София и Хавана“ с вдъхновяващи гледки и интересни съпоставки на забележителности от двете столици в културен паралел. Тя символично отбелязва 500-годишнината на Хавана и гордостта
на неостаряваща София. Откриването бе дадено в присъствието на посланика на Куба в България Н.Пр. Педро
Пабло Сан Хорхе Родригес, представители на институции и гости.

60-те фотоса от България и Куба пренасят атмосферата на двете култури, показвайки приликите между тях в
природен, архитектурен и социален план. „Етюд-и-те на
София“ на фотографа Иван Шишиев изтъкват родните
акценти, а фотографии от Кубински културен фонд от
Хавана пресъздават духа на „Острова на свободата“ в
София, правейки идеен мост между двете държави. Инициативата на компанията се осъществява с подкрепата
Столична община и Кубинското посолство в България.

Затвърждавайки своите позиции на ексклузивен дистрибутор на кубинските ръчно свити пури Habanos за България и още 10 държави, цел на „Калиман Карибе“ е да обо-

гати културата на своите клиенти в социален аспект,
както и да запали техния интерес към богатствата на
стара Хавана.

www.kalimancaribe.com

БРОЙ 31 | 2018

HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA PRADO
GLOBAL LAUNCH IN BULGARIA
СОФИЯ СТАНА СВЕТОВНА СТОЛИЦА НА HABANOS
С ЕКСКЛУЗИВНА ПРЕМИЕРА НА ПУРА

„КАЛИМАН КАРИБЕ“ ПРЕДСТАВИ ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ SAN CRISTOBAL DE LA HABANA PRADO
4 октомври, София. В елитната обстановка на Резиденция Бояна се проведе международният дебют на една от
най-новите пури под бранда Habanos, носителка на името на емблематичния булевард в Хавана – Прадо. Горд
домакин на представянето на San Cristobal de la Habana
Prado бе „Калиман Карибе“ в качеството си на ексклузивен дистрибутор на елитните кубински пури. За първи
път България е удостоена с честта да бъде световна
сцена на глобално представяне на лансиращ се продукт.

Родриго Гонзалес, директор стратегически маркетинг
от Habanos, и Оля Дочева, управител на компанията в
България, презентираха новата ювелирна пура пред повече от 500 гости. Сред присъстващите на събитието
бяха представители от различни части на света: любители на „кубинското злато“, партньори и дистрибутори
от Испания, Куба, Швейцария, Италия, САЩ, Китай, Франция, Венецуела, Кипър, Армения, Албания, Румъния, Македония, Хърватска, Словения, Косово и други. >>

www.kalimancaribe.com
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>> Резиденция Бояна наподобяваше
вида и емоцията на булеварда в Хавана, откъдето е взаимствано и името на пурата. Ретро коли в кубински
стил извозваха желаещите до входа.
За настроението на всички присъстващи се погрижиха група Дел Падре с
изпълнения на Buena Vista Social Club
и други музикални класики от Куба.

Миро беше специалният гост певец,
който повдигна градуса на настроението с най-добрите си песни. Танцовата анимация в стил бачата и
латино ритми бяха кулминацията на
вечерта. Гостите се насладиха на
подбрани напитки и гурме кетъринг,
както и имаха възможността да опитат новата пура първи преди тя да
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бъде пусната на международните
пазари.
Предствянето на San Cristobal de la
Habana Prado съвпада и с две важни
дати. През 2019 г. Хавана отбелязва
500 години от съдаването си като
столица, а брандът San Cristobal маркира 20 години.
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HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ
ДЪЛГООЧАКВАНАТА ЛИНИЯ НА MONTECRISTO 1935 С ДЕБЮТ В БЪЛГАРИЯ
23 АВГУСТ 2018 Г.
Премиерата на линията на Montecristo се
състоя в Cohiba Atmosphere Sofia, където
присъстващите се радваха на триединство от усещания: музика за душата и
дегустационна наслада от пура и питие.
Изборът на напитки бе оставен в ръцете
на всеки гост съгласно неговия индивдуален вкус и предпочитания.
За настроението на гостите се погрижи
певица с изпълнение наживо, което добави допълнителна стойност изживяването
за всички любители на кубинските пури

Habanos и на бранда Montecristo.
След ексклузивната премиера трите витоли от линията могат да се закупят и в
цялата ритейл верига: Cohiba Atmosphere
Sofia, La Casa del Habano и Premium
Cigars&Tobabcco. От своя страна щастливите пура ентусиасти, които станаха
част от представянето побързаха да се
похвалят в социалните мрежи, че вече са
се докоснали до трите витоли и дори излъчиха своят фаворит сред тях в лицето
на Leyenda.

COHIBA ATMOSPHERE ХОСТ НА РИЗЛИНГ ВЕЧЕР
На 15-ти ноември в елитния клуб се проведе
впечатляващ мастър клас. Гостите се насладиха
на специална Ризлинг вечер, в която акцент
бяха вината на немската изба Heymann –
Lowenstein. Гост лектор бе лично собственика
на избата г-н Рейнард Ловенщейн, който поведе
присъстващите през тайнствата и тънкостите
в производството на прочутите вина.
След края на дегустацията гостите се насладиха
на своя десерт в лицето на пура Habanos, която
винаги е добра идея за приятен завършек на
вечерта.

COHIBA ATMOSPHERE SOFIA ОТПРАЗНУВА 1 ГОДИНА
СПОДЕЛЕН ЕНТУСИАЗЪМ В СЪРЦЕТО НА СТОЛИЦАТА

20.12.2018. Точно преди Коледните празници Cohiba Atmosphere Sofia отбеляза
своята първата година на световната
пура сцена. Специални гости на събитието бяха част от най-големите почитатели на клуба, които си казаха наздраве в чест на споделената страст към
Habanos и към сформиралото се общество от атмосферни пура ентусиасти.
В духа на предстоящите празници присъстващите изтеглиха традиционната

питка с новогодишни късмети и намериха тематични подаръци по елхата.
Всеки сам избра с коя пура да отпразнува
празника, а гурме кетъринга допълни удоволствието на сетивата.
През
изминалата
година
Cohiba
Atmosphere Sofia се обособи като средище на Habanos културата в България.
Освен на постоянните си гости, клубът
се радва на засилено внимание и интерес на пура почитателите от цял свят,
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които при идването си в страната, не
пропускат да отделят време за себе си
и да изпушат любимия habano в уюта и
неподражаемата атмосфера на Cohiba
Atmosphere.
През следващата година вдигаме летвата още по-високо и обещаваме да продължим да радваме с професионален сървиз
и отношение, уникална селекция от шедьоври на Habanos и още по-интересни
тематични събития и коктейли.
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HABANOS СВЕТЪТ
ЛЕОНОР ПОКАЗА ДАРБАТА И МАЙСТОРСТВОТО
НА ТОРСЕДОРСКАТА ПРОФЕСИЯ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА,
МАКЕДОНСКАТА И АРМЕНСКАТА ПУБЛИКА

Леонор Гарсия Калдерин започва кариерата си
в тютюневата индустрия през 1988 г.
В продължение на 12 години добива нужния опит,
за да може да навива витоли от 9-та категория.
Старанието й е оценено и се издига на ръководна позиция във фабриката,
която заема в продължение на 2 години. Преподава уменията си като
инструктор в курсове от студенти, започващи тази професия тепърва,
а към настоящия момент е торседор 9-та степен, с право да навива
фигурални пури.
С вече повече от 20 последователни години в тютюневия сектор Леонор е
удостоена с медал Carlos Balino, както и е отличена с дипломи.

По традиционна покана на „Калиман Карибе“ в България
гостува майстор торседор. Тази година всички любители на пурите имаха възможността да се докоснат до изключителен професионалист с дългогодишен.
Сohiba Atmosphere Sofia бе първата спирка от тур-а на
торседорката, който продължи през бляскавата сцена

на международното представяне на San Cristobal de la
Habana Prado в София. Следват всички бутици в София и
избрани градове в страната.
Визитата на Леонор приключи в Армения и Македония, където взе участие в локалните Habanos Nights.

www.kalimancaribe.com
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Присъствието на торседор е от голямо значение за популяризиране на
културата за хаванската пура и за
вниманието и усърдието, което води

до създаване на „кубинското злато“.
Детайлното познаване на продукта
спомага за по-доброто разбиране и
високата оценка на пура ентусиас-
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тите и най-вече предизвиква емоция,
което е една от най-важните цели на
хубавата пура. Да създава комфорт и
моменти на релакс и споделеност.
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HABANOS СВЕТЪТ
HABANOS NIGHTS
„КАЛИМАН КАРИБЕ“ ПРОВЕДЕ ЕЖЕГОДНИ СЪБИТИЯ
В АРМЕНИЯ, МАКЕДОНИЯ И АЛБАНИЯ

На 29-ти ноември в луксозния The
Alexander, а Luxury Collection hotel в
Ереван, Армения се проведе ежегодната Habanos Night. Събитието бе в
партньорство с Vivaro, Chronograph,
а за напитките се погрижиха от вносителите на коняк Tsar Tigran 12 YO
Armenian Cognac, който бе отличен
избор за акомпанимент на пурата
на вечерта. Интересен акцент бе
ретро колата в кубински стил, паркирана непосредствено преди входа на залата. Повече от 60 гости с
удоволствие споделиха насладата
от отбраните напитки, елитната
атмосфера, приятна музика и шедьоврите на Habanos.

Празничните събития се преносоха в
Македония, където на 5-ти декември
бе оранизирана среща на местните Habanos ентусиасти. През деня
Леонор радва всички почитатели на
изкуството на торседора в Premium
Cigars&Tobacco в Скопие.

Подобна бе и програмата в Албания,
където демонстрациите се проведоха в La Casa del Habano, Тирана, а вечерното събитие на 7-ми декември
събра верните последователи на кубинската култура в страната.

XXI HABANOS FESTIVAL
НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА СЛЕДИТЕ И ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ
ОТ НАЙ-ЗНАЧИМОТО СЪБИТИЕ В СВЕТА НА ПУРИТЕ
18-22 FEBRUARY 2019
С водещата роля на марката San Cristobal de la Habana,
отбелязваща 20-годишнината от създаването й,
както и 500-годишнината на Хавана като град,
заедно със специалните анонси от марките Hoyo de Monterrey и Trinidad.
Основни активности на Фестивала:
Посещения на тютюневите плантации в района Vuelta Abajo
Турове до най-популярните фактори на Habanos
Лекции и практически уроци на международен Семинар
Дегустации на вина в рамките на „Alliance Habanos”
Конкурсът Habanos World Challenge
Гала вечеря и Търг с умидори
Актуалната програма на Фестивала е на www.habanos.com
kaliman_caribe

Kaliman Caribe
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