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Oliva E-Tasting: sigaren proeven in coronatijden
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Zwevegem, 10 april 2020 – Sigarenmerk Oliva organiseert voortaan wekelijks e-

tastings, virtuele sigarenproeverijen met importeurs en klanten van over de hele

wereld. Elke week wordt een andere sigaar geproefd en deelt men de ervaringen

via Zoom, het programma waarmee men met meerdere personen tegelijk kan

videobellen.

Nu wereldwijd tal van mensen in lockdown of afzondering leven, zijn virtuele cigar lounges

plots populair geworden onder sigarenliefhebbers. Deze lounges worden virtueel opgezet met

een videobelprogramma als Zoom, waarop meerdere mensen tegelijk aansluiten om samen een

sigaar te roken.

Exclusieve E-tastings

Ook sigarenmerk Oliva organiseert deze lounges sinds kort, maar doet er nog een schepje

bovenop in de vorm van wereldwijde, exclusieve e-tastings. Elke sessie wordt georganiseerd

met de importeur. De importeur selecteert samen met de Export Manager een sigaar uit het

Oliva-assortiment en stuurt deze samen met een exclusieve uitnodiging naar een aantal klanten.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om hun setup te verzorgen en hun drank klaar te zetten die

volgens hen bij de geselecteerde sigaar past.

“Tijdens de e-tasting zullen de Export Manager en de importeur informatie bieden over de

groep J. Cortès, over Oliva Cigars en natuurlijk over de sigaar in kwestie”, legt Frederik

Vandermarliere het initiatief uit. “Daarna proeven deelnemers en organisatoren de sigaar

allemaal samen en delen hun indrukken met elkaar via Zoom. Zeker in tijden als deze is het

belangrijk om te blijven genieten van het leven en om ervaringen uit te wisselen met

gelijkgestemde zielen.”  

De eerste e-tasting vond plaats op vrijdag 3 april met Danny Ibrahim van Fidel Cigars uit

 Beirut in Libanon. Hij koos de Oliva Serie V Melanio Double Toro uit voor deze première. De

komende weken vinden 1 à 2 e-tastings per week plaats in Europa, Azië, het Midden-Oosten,

Latijns-Amerika, de VS en Afrika.

Voor bijkomende informatie of interviewaanvragen, contacteer Laure Boisbouvier, Marketing

Manager J.Cortès (Laure.Boisbouvier@jcortes.com) of Olivier Mottrie,

Marketing J.Cortès (Olivier.Mottrie@jcortes.com / +32 (0) 472 42 36 21)

mailto:Olivier.Mottrie@jcortes.com


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. Cortès
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