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O World Cheese Awards é um 
concurso internacional do queijo 
fantástico. É uma honra ser uma 
juíza neste prestigiado concurso.
Cathy Strange, Whole Foods Market, EUA

INFORMAÇÕES 
DE INSCRIÇÃO

 www.gff.co.uk |  @guildoffinefood #worldcheeseawards



O que é o World Cheese Awards?
Agora no seu 29º ano, o World Cheese Awards é o concurso do queijo mais importante do 
mundo, atraindo cerca de 3.000 inscrições provenientes de 25 países diferentes.

Com um júri internacional composto por 250 especialistas, incluindo retalhistas, compradores, 
produtores de queijo e críticos gastronómicos, e graças à comunicação eficaz dos resultados 
aos amantes do queijo a nível mundial, o World Cheese Awards dá ao queijo proveniente de seis 
continentes a oportunidade de brilhar no palco mundial, frente a uma audiência verdadeiramente 
internacional de especialistas e consumidores.

”“O World Cheese Awards é o concurso, por 
excelência, no qual participar. Receber um 
prémio é uma ambição obrigatória para 
qualquer queijo – e é fantástico que o 
concurso seja realizado em San Sebastián 
– uma cidade extraordinária.
Andy Swinscoe, The Courtyard Dairy, Reino Unido

O que procuram os juízes?
Os juízes estão divididos em equipas de quatro para identificarem o queijo digno de uma medalha de bronze, de 
prata ou de ouro. Examinam a casca e o corpo do queijo, a sua cor, textura, consistência e, sobretudo, o seu sabor. 
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60 equipas de 
juízes escolhem 
um queijo 
Super Gold 
por mesa

Os queijos 
são enviados 

de todo o 
mundo

Milhares de queijos passam pelos 
pontos internacionais de consolidação

O Júri Supremo 
avalia os 16 queijos 
finalistas ao vivo no 

canal WCA TV

Kursaal, 
Donostia

Ju
íze

s provenientes de mais de 25 países

O Queijo 
Campeão 
Mundial de 2016 
é anunciado

Avaliação de

3000 
q u e i j o s Os queijos 

Super Gold 
são reavaliados 
e os 16 melhores
são selecionados

Funcionamento do concurso

O que se passa em 2016?
Este ano, o World Cheese Awards assumirá um papel de destaque no Festival 
Internacional do Queijo em San Sebastián, eleita a Capital Europeia da Cultura 
de 2016. Apoiado por Artzai Gazta e pelo Governo do País Basco, o concurso 
World Cheese Awards constituirá um dos principais eventos do festival, com 
todos os queijos a serem avaliados no dia da abertura, 16 de Novembro. Nos 
dias 17 e 18 de Novembro serão organizadas palestras e apresentações para dar 
a conhecer os queijos participantes no World Cheese Awards.
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Por que deve participar?

u�Aumento do volume das vendas e o reconhecimento do seu queijo a 
nível internacional

u�Visibilidade graças à atividade dos meios de comunicação social  

Mais de 17,000 seguidores no Twitter**, mantendo-se a par dos acontecimentos  

através de #WorldCheeseAwards

Inscreva-se online em www.gff.co.uk/wca

Data limite das inscrições: 11 de Outubro 

(a menos que o limite máximo das inscrições tenha sido atingido antes desta data 
– recomendamos que se inscreva o mais rapidamente possível)

•  BBC World News  

– 26 de Novembro de 2015    

•  delicious.  

– Janeiro de 2016     

•  telegraph.co.uk  

– 30 de Novembro de 2015     

•  elmundo.es  

– 30 de Setembro de 2015    

•  theaustralian.com.au  

– 28 de Novembro de 2015
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

uBenefício da cobertura da imprensa internacional 

Mais de  360.000.000 oportunidades para ver em 2015*
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Receber este prémio deu um 
grande impulso às nossas 

vendas, o nosso queijo 
Campeão Mundial esgotou-

se durante a noite.
Julián Illán (Dehesa de Los 

Llanos, Espanha – Campeão 

Mundial de 2012)

Passados dois 
anos, o total das 
nossas vendas 
aumentou 50% em 
relação ao volume 
alcançado antes de 
termos ganho o prémio 
e continuamos a receber 
regularmente pedidos de 
clientes que ouviram falar de 
nós por termos ganho o World 
Cheese Awards.
Graham Padfield (Bath Blue Cheese, 

Reino Unido – Campeão Mundial de 2014)

*Valores baseados nas taxas médias de audiência televisiva e radiofónica, na circulação de imprensa escrita e no número de visitantes únicos online por mês

** Conta Twitter da Guild of Fine Food 
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Istruzioni sull’iscrizione
1.  Inscreva-se online em www.gff.co.uk/wca (recomendamos que se 

inscreva o mais rapidamente possível).

1. Efetue o pagamento através da sua conta online.

3.  Aguarde as instruções de entrega que lhe serão enviadas por email 
e faça a entrega no seu ponto de consolidação atribuído. Nessa 
comunicação ser-lhe-ão especificados os tamanhos das amostras, 
que variam entre 500 g e 2 kg, a menos que seja necessário exibir o 
queijo inteiro.

4.  Verifique os seus resultados: se ganhar um prémio, aproveite o 
material promocional do World Cheese Awards para informar todos 
os seus clientes e certifique-se de que os seus armazenistas estão 
promover o prémio ganho para vender o seu queijo.

”“O World Cheese Awards é um caldeirão 
extraordinário de cultura e de conhecimentos 
de queijo...Como vendedor de queijos, um 
galardão do World Cheese Award tem muita 
influência na minha seleção de queijos.
Marwen Amor, La Vache dans les Vignes, França

Patrocinado por

Informações:
E: worldcheese@gff.co.uk | T: +44 (0) 1747 825 200

Datas-chave e custos
17 de Agosto Abertura das inscrições
11 de Outubro  Encerramento das inscrições (a menos que 

o limite máximo das inscrições tenha sido 
atingido antes desta data)

Novembro  Entrega dos queijos nos pontos de 

consolidação 
16 de Novembro Dia de avaliação do World Cheese Awards 
17-18 November  Palestras e apresentações proporcionadas 

pelo World Cheese Awards no Festival 
Internacional do Queijo em San Sebastián

Custo de inscrição:  45£ (+IVA) por inscrição

Recomendamos a inscrição o mais rapidamente possível. Para os termos e 
condições completos do concurso, queira consultar www.gff.co.uk/wca    

A U S T R I A N  C H E E S E  P I O N E E R S

Ser-lhe-ão enviadas etiquetas de 
entrega por email. 

Por favor não envie as 
amostras antes de receber 
as instruções de entrega.

Austrália
Áustria
Canadá
França
Irlanda

África do Sul
Espanha
Reino Unido
EUA

Pontos de consolidação para a 
entrega:


