POPIS PRODUKTU
Rum Palma Mulata je inspirován kubánskou identitou a kulturou, najdete v něm oheň, dobrou mysl
a míšenecký rodokmen. Mulatka se prolíná kubánskou historií jako symbol krásy a temperamentu.
I proto je na lahvi rumu Palma Mulata vyobrazena mulatka vyzařující úsměv, pohostinnost a přirozený půvab. Rum Palma Mulata je odrazem té pravé kubánské hrdosti.
Sortiment rumů Palma Mulata je výsledkem starobylé tradice zpracovávání cukrové třtiny a umění
maestros roneros předávaného z generace na generaci, kdy se při unikátním procesu míchají ty
nejlepší rumy vyzrálé v dubových sudech. Rum Palma Mulata je mezi světlými karibskými rumy
výjimečný svou neopakovatelnou kvalitou, chutí a barvou.
•100% KUBÁNSKÝ RUM
Prestižní značka RON PALMA MULATA je do Evropy dovážena přímo z Kuby. Mezi odborníky je
uznávána díky kvalitě, reputaci a objemu prodeje ve své mateřské zemi, Kubě. Kubánským
výrobcem je společnost TecnoAzúcar, která produkuje tento vysoce kvalitní rum získávaný přísným
výběrem cukrové třtiny (“caña de azúcar”) a pod dozorem zkušených mistrů se znalostmi nabytými
během několika staletí tradiční výroby rumu na karibském ostrově. Pro dosažení maximálního
výsledku je následně rum stařen v dubových sudech, aby by si na něm pochutnaly ty nejnáročnější
chuťové pohárky.

STRATEGIE
•

POZICE ZNAČ
ČKY
Na základě analýzy charakteristiky evropského trhu s alkoholickými nápoji – se zaměřením
na rumy – bude komunikační strategie tvořena uvedením společné image značky pro všechny trhy, ovšem vždy otevřená drobným lokálním adaptacím v souladu s výchozí strategií.
Pozice značky:
•

RUM PALMA MULATA je 100% Premium kubánský rum za KONKURENCESCHOPNOU CENU ve střředním cenovém pásmu své kategorie.

SORTIMENT

RON PALMA MULATA SILVER DRY 38%vol.
100cl
Jasná, čistá a průsvitná barva. Mírná, jemná nasládlost
odkazuje k původní chuti surových ingrediencí. Tento
bílý rum je ideální pro přípravu těch nejpřekvapivějších
koktejlů.

SORTIMENT

RON PALMA MULATA BLANCO RESERVA
38%vol.
(3 Años)
70cl
Jantarová barva, s vlastním buketem vyzralého světlého rumu, jemný. Dobře vyvinutý. Nepatrně nasládlá
příchuť v náležité rovnováze s nahořklým nádechem,
hřejivý pocit v krku. Při konzumaci s ledem vychutnáte
jeho křišťálovou texturu, ale všechny své kvality výborně prokáže i v tradičních kubánských koktejlech.

SORTIMENT

RON PALMA MULATA PALMA SUPERIOR 38%vol.
70cl
Jantarová barva s problesky, které dovolují paprskům
světla lehký průnik, na okrajích sklenic vytváří zlatavé
jiskry. S velmi dobře definovanou vůní zpracovaného
dřeva získanou během zrání, s lehkými dotyky čerstvých plodů a jablek. Výrazný, plný, dlouho přetrvávající
pocit chuti. Dobře rozpoznatelný díky trvalému nádechu
zralosti, na patře sušší se střední trpkostí. Znamenitý
při míchání s colou.

SORTIMENT

RON PALMA MULATA AÑEJO RESERVA 38%vol.
(5 Años)
70cl
Barva světlého jantaru se sladkým ovocným buketem.
Lehký nádech trpkosti přetrvává na patře a jemně prohřívá hrdlo. Čistý a bez ledu skvěle vyplní patro, mejdanem pro všechny smysly se pak stává v klasické
kombinaci s colou. Zkrátka není okamžik, pro který by
se nehodil.

SORTIMENT

RON PALMA MULATA AÑEJO GRAN RESERVA
38%vol. (7 Años)
70cl
Barva tmavého jantaru s lehkým ovocným dotekem, vytrvalý a jemný, s vůní dřeva až karbolu a nasládlým
mandlovým nádechem. Nasládlost je skvěle vyvážena
mírnou hořkostí a zanechává na patře pocit plné zralosti. Ideálně pijte jako likér s kreolskou kávou a nedostižným havanským doutníkem.

SORTIMENT

RON PALMA MULATA AÑEJO GRAN RESERVA 15
AÑOS 38%vol.
70cl
Tmavá jantarová barva získaná během dlouhého zrání
v sudech. Klasifikován jako tmavý, zralý rum. Vytrvalá
vůně silně prostoupená dřevem, mírným ovocným nádechem a náznakem vůně suchých plodů, vanilky a kokosu. Sladké chuti, plný v ústech, s přetrvávající
tučností a mírným zahořením na patře. Vynikající
neředěný i podávaný na ledu.
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