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Ένα limited edition ρούμι από το «Σπίτι Πάνω από τα
Σύννεφα» στην πόλη Κετσαλτενάγκο της Γουατεμάλας.
Εμπνευσμένο

από

το

μυστήριο

και

την

ακόρεστη

περιέργεια, αυτό το ρούμι, που παλαιώνεται αργά αποτελεί
την ποιητική έκφραση της κληρονομιάς και της κουλτούρας
της Γουατεμάλας.
Ένα συλλεκτικό ρούμι: το χαρμάνι επιλέχθηκε από μια
ποικιλία παλαιωμένων reserve ρουμιών 6 έως 24 ετών,
καθένα από τα οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

ΕΠΙΓΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΒΑΡΕΛΙΩΝ
Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας παλαίωσης, αυτό το
ρούμι φυλάσσεται σε επιλεγμένα βαρέλια που είχαν
προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την παλαίωση
αποκλειστικών μοσχάτων κρασιών και στα οποία το ρούμι
αναδεικνύει τις νότες βανίλιας και τα αρώματα σοκολάτας,
σταφίδας και λουλουδιών.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ
ΚΑΒΑ ΣΑΣ;
Η κατηγορία του luxury ρουμιού καταγράφει ισχυρή άνοδο, και
το Zacapa παρουσιάζει συνεχώς νέα προϊόντα, για να
ανταποκρίνεται στη ζήτηση για luxury ρούμια από τους
καταναλωτές, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
υψηλότερη τιμή (trade up) και θέλουν να ανακαλύπτουν νέες
καινοτομίες στο ρούμι.
Το Reserva Limitada, που δημιουργήθηκε από την Master Blender
Lorena Vásquez, έχει επιλεγεί από μια ποικιλία παλαιωμένων
reserve ρουμιών 6 έως 24 ετών, τα οποία έχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά και παλαιώνονται σε βαρέλια μοσχάτου κρασιού.
Το φετινό special edition χαρμάνι θα γίνει αμέσως συλλεκτικό,
καθώς θα προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών
και θα αυξήσει τις πωλήσεις Είναι το ιδανικό δώρο για τους
λάτρεις & τους συλλέκτες super premium ρουμιών, καθώς και για
όσους θέλουν να δοκιμάσουν ένα αποκλειστικό ρούμι από τη
Γουατεμάλα.

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ
ZACAPA

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
ΤΟΥ ZACAPA RESERVA
LIMITADA

Το Reserva Limitada πίνεται ιδανικά σκέτο ή με ένα μεγάλο
παγάκι που λιώνει ανεπαίσθητα και επαναφέρει αργά το ρούμι στη
θερμοκρασία στην οποία παλαιώθηκε, σεβόμενο την εξαιρετική
γεύση του.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
› Ώθηση της εκ νέου προσέλκυσης πελατών και του ενθουσιασμού των
καταναλωτών σε μια κατηγορία με υψηλό ενδιαφέρον.
› Μια πολυτελής επιλογή trade up για τους λάτρεις και τους
συλλέκτες ρουμιού που μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία.

H O L D ER
P L ACE

› Ένα συλλεκτικό ρούμι που παρασκευάζεται από ποικιλία
παλαιωμένων reserve ρουμιών 6 έως 24 ετών και παλαιώνεται σε
βαρέλια μοσχάτου κρασιού.
› Το Zacapa Reserva Limitada 2019 είναι το ιδανικό δώρο για τους
λάτρεις και τους συλλέκτες super premium ρουμιού.
› Ένα πολυτελές ρούμι για χαλαρές, οικείες και ειδικές περιστάσεις.

ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΝΟΤΕΣ
Μύτη
Αρχικά αναδίδεται ένας συνδυασμός αρώματος βανίλιας με ίχνη
εσπεριδοειδών, φρούτων και λουλουδιών που επαναπροσδιορίζει
τα αρώματα ξηρών καρπών και καραμελωμένων φρούτων, χωρίς
ωστόσο να καλύπτει τις μοναδικές νότες ξύλων.
Ουρανίσκος
Ξεκινά με μια έκρηξη βανίλιας και ξύλου, σε συνδυασμό με
αρώματα εσπεριδοειδών και λουλουδιών. Στο φόντο, οι νότες
βοτάνων ενισχύουν την αίσθηση μυστηρίου και μαγείας, ενώ η
παρατεταμένη επίγευση εντείνει την απόλαυση των αρωμάτων
και των γεύσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ABV

45%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Δείκτης 160 έναντι του
Zacapa 23

ΚΠΠ/ΕΕ

98 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

SKU

6 x 70 cl
755420

