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Oliva wint Cigar Trophy Award met serie O

⏲



Naar jaarlijkse gewoonte werden eind oktober de Cigar Trophy
Awards uitgereikt. Dit prestigieuze initiatief wordt georganiseerd
door Cigar Journal. De bedoeling is om expertise, enthousiasme
en engagement van professionelen binnen de industrie te
belonen.

De wedstrijd bestaat uit twee rondes, eerst worden kandidaten genomineerd, vervolgens mogen

lezers een stem uitbrengen op hun favoriet per categorie. De categorieën zijn: Best brand, Best

cigar en Best Value, en dit telkens per land (Nicaragua, Cuba, Honduras, Dominicaans

Republiek).

Oliva kaapte er met hun Serie O de prijs weg voor Best Value - Nicaragua.

We zijn heel trots dat de Serie O deze prijs in de wacht heeft kunnen slepen.
Wij maken sigaren met als bedoeling de roker een fantastisch product te
geven voor een juiste prijs. Dit is waar de familie Oliva zich altijd op gefocust
heeft, op hun manier, met de voeten op de grond. Deze award heeft een extra
betekenis voor ons, na het overlijden van Gilberto Senior Oliva vorig jaar,
bevestigt het dat we zijn legacy verderzetten en ervoor zorgen dat het bedrijf
Oliva zijn charme en langetermijnvisie behoudt. 
— Fred Vandermarliere, CEO J. Cortès

Serie O is een Nicaraguaanse Puro. De Serie O is vervaardigd volgens de aloude traditionele

Cubaanse traditie om dezelfde Habano zaden te telen in diverse regio’s van het land. Zo wordt

een welbepaalde blend geproduceerd. Deze blend kwam tot stand door het kweken van Habano

in Esteli, Condega en Jalapa Valley.

Onder de Serie O vallen drie formaten: Torpedo, Toro en Robusto.

Specificaties
Dekblad: Sungrown Habano

Omblad: Nicaraguan Habano

Binnengoed: Nicaraguan Habano



OVER J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

J. Cortèsnewsroom

https://jcortes.pr.co/
https://jcortes.pr.co/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jcortes

