NOTA DE PREMSA
Encamp, 3 de maig del 2021

GRUP HIPER PAS INAUGURA
LA CAVA ROYAL AL PAS DE LA CASA
El passat 1 d’abril, Grup Hiper Pas ha inaugurat La Cava Royal, un establiment especialitzat dedicat a la
venda d’alcohols, tabacs, cigars i delicatessen, al Pas de la Casa (Andorra).
El Grup Hiper Pas es troba en un procés d’expansió,
cercant nous conceptes, per tal d’adaptar-se a l’evolució
dels clients i, per aquest motiu, ha decidit apostar per un
establiment especialitzat en licors i cigars que combinarà el
lliure servei amb la venda assistida. Per obrir aquest punt
de venda, el Grup ha fet una moderna remodelació de
l’espai i compta amb un equip format per 5 col·laboradors,
amb àmplia experiència en atenció al client i vendes que, a
més, ha rebut una formació específica.
Situat al Carrer Sant Jordi, 35, aquest nou establiment de
142 m2 en una sola planta diàfana ofereix un ampli
assortiment en aperitius, anissos, whiskies, roms,
ginebres, vodkes, licors, vins, caves, xampanys; així com tabacs de tot tipus. Dins l’establiment hi ha una
cava de cigars (tancada, amb climatització i control de temperatura i humitat), on descobrir les millors
marques de cigars del món, així com aprendre a tallar-los i gaudir-los, amb l’assessorament d’un expert
en cigars.
Enllaç per a descarregar imatges: https://bit.ly/3fJbkz9

Grup Hiper Pas
És una cadena de supermercats amb més de 40 anys d’història i tot un referent en el sector de la distribució alimentària
a Andorra, on compta amb vint-i-tres establiments: 1 Central de Compres, 13 supermercats de diferents formats, 8
comerços especialitzats (entre els quals es troba aquest nou punt de venda) i el River Centre Comercial, que sumen
prop de 19000 m2 de superfície de venda repartits entre Andorra la Vella, Encamp, La Massana, Pas de la Casa i Sant
Julià de Lòria. https://www.hiperpas.com
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