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CIGARS and CIGARILLOS
EXCLUSIVE



Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας
ΚΑΡΕΛΙΑ, είναι να προσφέρει ποιοτικά 
προϊόντα, τα οποία ικανοποιούν ακόμα 
και τους πιο απαιτητικούς καπνιστές.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ ενισχύει 
σημαντικά την παρουσία της στην κατηγορία των 
πούρων / cigarillos, αφού πλέον έχει τα αποκλειστικά 
δικαιώματα διανομής των προϊόντων της εταιρείας Villiger 
στην Ελλάδα.

Η εταιρεία Villiger είναι διάσημη για την γκάμα των 
πούρων / cigarillos που διαθέτει, τα οποία διακρίνονται για 
την απαράμιλλη ποιότητα και τη μοναδική γεύση τους.

Παράλληλα η ΚΑΡΕΛΙΑ συνεχίζει την
αποκλειστική διανομή των Backwoods.
Τα Backwoods αποτελούν μία από τις 
πιο εμβληματικές μάρκες στην 
κατηγορία των 
πούρων / cigarillos.



Premium Cigar Line St. Louis Blues

Villiger Premium No 3 - 5’s
5 πούρα ανά πακέτο
5 πακέτα x 5 πούρα

St. Louis Blues Filter RED - 10’s
10 πούρα ανά πακέτο
10 πακέτα x 10 πούρα

St. Louis Blues Filter Yellow - 10’s
10 πούρα ανά πακέτο
10 πακέτα x 10 πούρα

Villiger Premium No 7 - 5’s
5 πούρα ανά πακέτο
5 πακέτα x 5 πούρα

Villiger Premium No 7 - 20’s
20 πούρα ανά συσκευασία
5 συσκευασίες x 20 πούρα



Color Line Classic Export

Villiger Export 5’s
5 πούρα ανά πακέτο
5 πακέτα x 5 πούρα

Villiger Black Mini Sumatra Tin 20’s
20 πούρα ανά πακέτο
5 πακέτα x 20 πούρα

Villiger Gold Mini Filter Tin 20’s
20 πούρα ανά πακέτο
5 πακέτα x 20 πούρα

Villiger Red Mini Filter Tin 20’s
20 πούρα ανά πακέτο
5 πακέτα x 20 πούρα

Villiger Green Mini Filter Tin 20’s
20 πούρα ανά πακέτο
5 πακέτα x 20 πούρα



Rillos Line BACKWOODS Authentic Cigars

Villiger Rillos RED - 5’s

5 πούρα ανά πακέτο

20 πακέτα x 5 πούρα

Villiger Rillos CLASSIC - 5’s

5 πούρα ανά πακέτο

20 πακέτα x 5 πούρα

Villiger Rillos BLOND - 5’s
5 πούρα ανά πακέτο
20 πακέτα x 5 πούρα

Villiger Rillos FILTER TIP - 5’s5 πούρα ανά πακέτο20 πακέτα x 5 πούρα

Backwoods Authentic
5 πούρα ανά πακέτο
8 πακέτα x 5 πούρα

Backwoods Blue
5 πούρα ανά πακέτο
8 πακέτα x 5 πούρα

Backwoods Purple
5 πούρα ανά πακέτο
8 πακέτα x 5 πούρα



St. Louis Blues Cigarillos

St. Louis Filter Red 
17 πούρα ανά πακέτο
10 πακέτα x 17 πούρα

St. Louis Filter Red 100’s
17 πούρα ανά πακέτο
10 πακέτα x 17 πούρα

St. Louis Filter Yellow  
17 πούρα ανά πακέτο
10 πακέτα x 17 πούρα

St. Louis Filter Yellow 100’s 
17 πούρα ανά πακέτο
10 πακέτα x 17 πούρα









Η Καρέλια ιδρύθηκε το 1888 και αποτελεί, σήμερα, τη μεγαλύτερη 
καπνοβιομηχανία και πρώτο εξαγωγέα τσιγάρων της Ελλάδας.

Φημίζεται για την ποιότητα και την καινοτομία της, ενώ τα προϊόντα της 
διατίθενται σε περισσότερες από 65 χώρες στον κόσμο.

Με εμπειρία άνω των 130 ετών, η Εταιρεία γνωρίζει πώς να δημιουργεί 
εξαιρετικά χαρμάνια καπνού, τα οποία:

• Ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς καπνιστές.
• Παρουσιάζονται σε κομψή και ποιοτική συσκευασία.

Δημιουργούμε σήματα-σταθμούς στην ιστορία της καπνοβιομηχανίας, 
ισχυροποιώντας την εικόνα και τη φήμη μας ως παραγωγών 
καινοτόμων, νέων σημάτων.



George Karelias and Sons Excellence 
The Master’s blend

Πολυτελές. Εμπνευσμένο. Πέρα από τα συνηθισμένα. 
Αλησμόνητο. Η ασυμβίβαστη απόλαυση της εμπειρίας
του απόλυτου χαρμανιού Virginia περικλείεται στο
George Karelias and Sons Excellence.

Το εκλεκτό χαρμάνι του George Karelias and Sons 
Excellence, δημιουργήθηκε από τους Master Blenders 
μας, χρησιμοποιώντας εξαιρετικής ποιότητας Virginia 
καπνά από τις Η.Π.Α, τη Ζιμπάμπουε και τη διάσημη 
περιοχή της Santa Catarina της Βραζιλίας.

Μια αίσθηση πολυτέλειας χαρακτηρίζει κάθε σημείο αυτής της
εξαιρετικής μπλε vignette κασετίνας, με χρυσές ανάγλυφες
λεπτομέρειες. Φύλλα χρυσού στο εσωτερικό της κασετίνας
αναδεικνύουν περαιτέρω την υψηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει
το George Karelias and Sons Excellence, ενώ η σοφή ρήση του
Αριστοτέλη αντηχεί απόλυτα το μήνυμα της εταιρίας Kαρέλια,
ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο τσιγάρο.

Πωλείται αποκλειστικά σε επιλεγμένα σημεία πώλησης καπνικών 
προϊόντων, καθώς και σε Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών.



George Karelias and Sons

Η υπέρ - πολυτελής σειρά George Karelias and Sons είναι διάσημη για την εξαίσια ανάγλυφη κασετίνα της
και για το εξαιρετικής ποιότητας χαρμάνι της, Virginia blend. 

Το George Karelias and Sons κυκλοφόρησε το 1995 και χαρακτηρίζεται από το εξαιρετικά πολυτελές χαρμάνι 
Virginia και την πλούσια γεύση του. Από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας του, υιοθετήθηκε διεθνώς από αυτούς
που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερα από τα καλύτερα τσιγάρα Virginia blend.



George Karelias and Sons
Hard Packs
Τα George Karelias and Sons Hard Packs αποτελούν την πρόταση της οικογένειας
George Karelias and Sons προς τους καπνιστές που επιλέγουν τσιγάρα σε σκληρό
flip top πακέτο, διατηρώντας την άριστη ποιότητα καπνών που εγγυάται
η οικογένεια George Karelias and Sons.



George Karelias and Sons
Hand Rolling Tobacco

Η κατηγορία του καπνού στριφτού τσιγάρου έχει αναπτυχθεί αλματωδώς τα τελευταία χρόνια. 
Η οικογένεια George Karelias and Sons φέρνει την παράδοση και την εμπειρία της
σε αυτή την κατηγορία, με ένα ανώτερης ποιότητας χαρμάνι καπνού στριφτού τσιγάρου. 

Ο καπνός George Karelias and Sons διατίθεται σε πληθώρα συσκευασιών, καλύπτοντας
έτσι τις ανάγκες του καπνιστικού κοινού.

Η οικογένεια των προϊόντων στριφτού τσιγάρου, συμπληρώνεται με την κυκλοφορία
από την Καρέλια των δικών της τσιγαρόχαρτων George Karelias and Sons Quality Cigarette 
Papers, τα οποία αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τη γεύση του καπνού
George Karelia and Sons, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν τις ανάγκες της πλειονότητας των 
καπνιστών καπνού για στριφτά τσιγάρα.



George Karelias and Sons Dark Blue
Hand Rolling Tobacco

Η οικογένεια George Karelias and Sons φέρνει την παράδοση 
και την εμπειρία της σε αυτή την κατηγορία, με ένα ανώτερης 
ποιότητας χαρμάνι καπνού στριφτού τσιγάρου. 

Ο καπνός George Karelias and Sons Dark Blue, διατηρεί την 
άριστη ποιότητα καπνών την οποία εγγυάται η οικογένεια 
George Karelias and Sons και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες 
των καπνιστών που επιθυμούν μία πλούσια αυθεντική γεύση.



Oriental Mist
Hand Rolling Tobacco

Ο καπνός Oriental Mist είναι αποτέλεσμα μίας καλά 
κρυμμένης συνταγής χαρμανιού, φτιαγμένης με 
oriental και άλλα εξαιρετικής ποιότητας καπνά, 
χωρίς πρόσθετα αρώματα, τα οποία επαναφέρουν 
στη μνήμη μας γεύσεις που όλοι νοσταλγούμε.



Karelia S    Karelia L
Karelia M   Karelia I

Από το λανσάρισμά τους, τα πρώην Karelia Slims έχουν γίνει μια από τις κορυφαίες μάρκες που
εξάγει η Kαρέλια, τα οποία πωλούνται σε περισσότερες από 65 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Κομψά, λεπτά, με εκλεπτυσμένη γεύση και εμφάνιση, αποτελούν αντανάκλαση του διαχρονικού lifestyle.

Χαρακτηρίζονται από τα ζωντανά και κομψά πολύχρωμα πακέτα, καθώς και το εξαιρετικό χαρμάνι από
τα καλύτερα Virginia καπνά. Είναι διαθέσιμα σε τέσσερις τύπους και πωλούνται σε κορυφαία διεθνή 
Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών.



Omé

Τα Omé είναι η μοντέρνα, στιλάτη πρόταση της εταιρείας μας
στην κατηγορία των super-slims σημάτων, διαθέτοντας αυθεντικό 
American blend χαρμάνι. Τα Omé κυκλοφόρησαν το 2009 και 
απολαμβάνουν σημαντική ανάπτυξη στις πωλήσεις τους,
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Τα Omé είναι σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
μάρκες στη Γαλλία, και πωλούνται σε περισσότερες από 40 
χώρες και Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Άπω Ανατολής,
της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου.

Ο σχεδιασμός των πακέτων Omé είναι πολύχρωμος και δυναμικός, 
δημιουργώντας μια αίσθηση ενέργειας και συνεχής κίνησης. 

Omé Green
4mg / 0.4mg

Omé White
1mg / 0.1mg

Omé Yellow
3mg / 0.3mg

Omé
6mg / 0.6mg



Karelia Blue & Karelia Blue 100’s

Το εξαιρετικό χαρμάνι των Karelia Blue, αποτελείται από καπνά Virginia και έχει
προσεκτικά επιλεγεί από τις κορυφαίες καπνοπαραγωγές χώρες.

Η μοντέρνα συσκευασία των Karelia Blue είναι λαμπερή και αέρινη.
Κυκλοφορεί σε πακέτο με στρογγυλεμένες γωνίες το οποίο συμπληρώνει τα ισχυρά 
πλεονεκτήματα της μάρκας και την παγκόσμιου επιπέδου ποιότητά της.

Τα Karelia Blue είναι διαθέσιμα σε πολλές διεθνείς αγορές σημειώνοντας εξαιρετική
πορεία πωλήσεων. 



REX Blue
7mg / 0.7mg

REX Ciel
1mg / 0.1mg

Rex 

Η οικογένεια Rex χαρακτηρίζεται από το ποιοτικό
Virginia blend χαρμάνι της, αποτελώντας την ιδανική λύση 
για εκείνους τους καπνιστές που αναζητούν ένα ποιοτικό 
τσιγάρο σε ανταγωνιστική τιμή.



Leader

Τα Leader λανσαρίστηκαν πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, 
αποκτώντας μεγάλο καπνιστικό κοινό.
Κυκλοφορεί επίσης και σε αρκετές αγορές σε όλο τον κόσμο, 
αποκτώντας παντού φανατικό κοινό.

Η σειρά τσιγάρων Leader χαρακτηρίζεται από το γνήσιο 
εξαιρετικό χαρμάνι American blend, και προσφέρει την 
αυθεντική Αμερικάνικη γεύση τσιγάρου.



Traditional

Από το 1958 τα Καρέλια Φίλτρο αποτελούν ορόσημο της απόλαυσης και της ελληνικότητας 
ξεχωρίζοντας για τα ποιοτικά καπνά τους και για την αυθεντικότητά τους.

Η διαχρονική ποιότητα της Καρέλια Φίλτρο Κασετίνας συνεχίζει να διευρύνει τους πιστούς 
της καπνιστές και στη σημερινή εποχή παρουσιάζοντας θετική πορεία πωλήσεων.

Το Καρέλια Αγρινίου και το Rex, αποτελούν ιστορικές μάρκες της εταιρείας μας και 
ξεχωρίζουν για τα ιδιαίτερα Oriental blend καπνά τους, διατηρώντας ακόμα και
στις μέρες μας ένα πιστό καπνιστικό κοινό.



Ποιότητα και καινοτομία 

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, σκοπός της Καρέλια ήταν να 
παρέχει στους πελάτες της προϊόντα καπνού εξαιρετικής ποιότητας.

Αυτή η απόλυτη αφοσίωση στη διάθεση προϊόντων αρίστης ποιότητας 
διασφαλίζεται με εξειδικευμένους ποιοτικούς ελέγχους, σύμφωνα 
με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, στους οποίους υπόκειται κάθε 
τομέας της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο κόσμος των προϊόντων καπνού της Καρέλια, χαρακτηρίζεται από τη 
δέσμευσή της εταιρείας για ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής, 
από την εξεύρεση των καλύτερων φύλλων καπνού μέχρι το σχεδιασμό 
της συσκευασίας και την παρουσίαση του προϊόντος.

Τα σήματά μας

Τα σήματά μας, χαρακτηρίζονται για την καινοτομία τους, 
την ποιότητα των προσεκτικά επιλεγμένων καπνών 
τους, για τα μοναδικά χαρμάνια τους, καθώς και για τις 
καλαίσθητες συσκευασίες τους.

Ο παραπάνω συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα να είναι 
περιζήτητα σε πάνω από 65 χώρες σε όλο τον κόσμο, 
εδραιώνοντας την Εταιρεία μας παγκοσμίως, σαν έναν από 
τους ποιοτικότερους παραγωγούς καπνικών προϊόντων.

Διεθνής παρουσία 

Η Καρέλια, διανέμει τα σήματά της σε περισσότερες
από 65 χώρες στον κόσμο, κατέχοντας το 0,32% της 
παγκόσμιας κατανάλωσης.

Τα σήματά της κατέχουν ηγετική θέση, τόσο στις εσωτερικές 
αγορές των χωρών που διανέμονται, όσο και στο κανάλι 
των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών.

Οι πελάτες μας, μπορούν να βρουν τα αγαπημένα τους 
σήματα Καρέλια, στα περισσότερα από τα μεγαλύτερα 
αεροδρόμια του κόσμου.

Η ιστορία μας

Η ιστορία της Εταιρείας ξεκίνησε το 1888, όταν η πρώτη γενιά της 
οικογένειας Καρέλια ίδρυσε μια μικρή επιχείρηση καπνού στην 
Καλαμάτα. Κατά τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της,
οι δραστηριότητες της επιχείρησης ήταν κυρίως τοπικές, μέχρι τη στιγμή 
που το πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον της χώρας σταθεροποιήθηκε, 
επιτρέποντας στην Καρέλια να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.

Από το 1950 μέχρι σήμερα, πολλά ήταν τα σήματα της Καρέλια που 
αναδείχθηκαν σε ιδιαιτέρως δημοφιλή, εξασφαλίζοντας ευρύ δίκτυο 
διανομής και σημαντικό μερίδιο αγοράς σε πανελλαδικό επίπεδο.








