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The CigarShop és la botiga d’Andorra amb la
més àmplia selecció en tabacs i articles per a
fumadors, un autèntic temple del luxe per als
amants del millor tabac, amb més de 4.500 re-
ferències entre les quals destaquen les més de
450 cigars havans. L’establiment, situat a l’avin-
guda Meritxell, acull la cava més gran d’Eu-
ropa i ofereix els sistemes d’humidificació i
climatització més avantguardistes i innovadors
per assegurar el millor manteniment del tabac,
tot per satisfer els desitjos d’una clientela exi-
gent que vol el cigar més adequat per a cada
ocasió i conservat en les millors condicions.
Fundada el 1998, The CigarShop es caracte-
ritza per la singularitat i la diferenciació de l’es-
pai, amb la qualitat com a premissa
fonamental i el tracte personalitzat com a
signe distintiu. Amb aquest objectiu, tot el per-
sonal de les boutiques ha participat en un curs
impartit per l’Academia Habanos de Cuba en
el qual han pogut ampliar els coneixements
teòrics i pràctics per assessorar amb la màxima
garantia els clients d’havans. Una formació Ju-
nior facilitada per Maori Tabacs, distribuïdor
exclusiu d’Habanos SA al Principat.
A més de tenir l’oferta de tabacs més àmplia
del país, de més de 450 cigars –alguns dels
quals ja s’han deixat de produir– i 160 refe-
rències que es poden adquirir per unitats, The
CigarShop posa a disposició dels clients una
smoking room perquè degustin en un entorn
càlid i tranquil del cigar elegit, per assegurar-
se que la tria és la que realment s’adequa als
seus gustos. Una elecció en la qual l’assesso-
rament de l’equip humà esdevé fonamental i
que es reforça amb un innovador sistema de
compra, a través d’una pantalla tàctil en la
qual el client pot consultar tot el que més li in-
teressi abans de decidir-se: varietats, formats,
marques, preus…

Qualitat, servei, varietat i distinció, els argu-
ments que fan de les botigues The CigarShop
el referent en la comercialització de cigars.
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El cigar que rep
totes les atencions

Humidificador
exclusiu exposat en

una de les boutiques
adquirit al Festival

del Habano del 2011.

www.thecigarshop.ad
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