
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 — ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

- Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gff.co.uk/gta. 
- Κάντε κλικ στο Enter Here (Δήλωση συμμετοχής εδώ), στο κόκκινο πλαίσιο, ή στο 

Access MyGuild (Πρόσβαση στο MyGuild), στην πάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας. 
 

 
 

1) Εγγραφή στο MyGuild 
 

 
 
Αν έχετε εγγραφεί ήδη στον ιστότοπο (ύστερα από τον Φεβρουάριο του 2014): 

- Ο λογαριασμός χρήστη σας είναι ακόμα ενεργός, αλλά θα χρειαστεί να επαναφέρετε τον 
κωδικό πρόσβασής σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν.  

- Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Forgotten your Password? (Ξεχάσατε τον κωδικό σας;) και 
πληκτρολογήστε είτε το όνομα χρήστη σας είτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

http://www.gff.co.uk/gta


που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας. Θα λάβετε ένα email που θα περιέχει έναν 
σύνδεσμο επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης.  

- Επιστρέψτε στη σελίδα σύνδεσης και δώστε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό 
πρόσβασης που δημιουργήθηκε. 

- Για τα επόμενα βήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας εργαλείων (Dashboard) του 
MyGuild, στη σελίδα 5 του παρόντος εγγράφου. 
 

Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στον ιστότοπο (ύστερα από τον Φεβρουάριο του 2014): 
- Κάντε κλικ στο κουμπί Register (Εγγραφή) στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας. 
- Συμπληρώστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θέλετε να λαμβάνετε όλη την αλληλογραφία που αφορά 
τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό Great Taste 2015. 

- Παράδειγμα φόρμας εγγραφής: 

 
- Κάντε κλικ στο Register for MyGuild (Εγγραφή στο MyGuild) και θα δείτε την εξής οθόνη: 

 
 

- Κάντε κλικ στο κουμπί Complete Company Profile (Ολοκλήρωση του Προφίλ εταιρείας), 
συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας που ζητούνται στη φόρμα (βλ. παράδειγμα 
παρακάτω) και ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί Save Company (Αποθήκευση εταιρείας). 
Επειδή τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται για κάθε επικοινωνία με την εταιρεία σας 
σχετικά με τις συμμετοχές σας στο Great Taste 2015, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι 
σωστά. 

 



- Αν παραλείψατε τυχόν υποχρεωτικά πεδία, αυτά θα επισημανθούν ώστε να τα 
συμπληρώσετε, πριν σας επιτραπεί να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη. 

 
- Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την κατάλληλη χώρα από μια αναπτυσσόμενη λίστα. Το πεδίο 

County (Κομητεία) είναι υποχρεωτικό για εταιρείες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 

- Αν η εταιρεία σας εδρεύει εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, θα σας ζητηθεί να επισημάνετε 
αν είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ΑΦΜ/ΦΠΑ (VAT/TVA/IVA registered) και εφόσον είναι, 
θα σας ζητηθεί ο ΑΦΜ/αριθμός ΦΠΑ (VAT/TVA/IVA Number) της εταιρείας: 

 
 

- Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Save Company (Αποθήκευση εταιρείας), θα δείτε μια 
σελίδα επισκόπησης για την επιβεβαίωση των στοιχείων που δώσατε.  

 
- Παράδειγμα της οθόνης Company Profile (Προφίλ εταιρείας): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  



Πίνακας εργαλείων (Dashboard) του MyGuild 

 
 

 
 
 

- Αν είχατε εγγραφεί ήδη στο MyGuild, δηλαδή αν λάβατε μέρος στον διαγωνισμό Great 
Taste 2014, τα στοιχεία εταιρείας και επικοινωνίας που είχατε δώσει παλαιότερα θα 
εμφανιστούν κατά τη σύνδεσή σας (ύστερα από την επαναφορά κωδικού, βλ. σελίδα 1). 
 

- Ελέγξτε το προφίλ Εταιρείας και Χρήστη σας, για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι 
σωστά. Κάντε κλικ στην επιλογή Edit Profile (Επεξεργασία προφίλ) κάτω από τη σχετική 
ενότητα, για να πραγματοποιήσετε τυχόν απαραίτητες αλλαγές.   
 

- Τα κουμπιά αυτά εμφανίζονται πάντα στα αριστερά του Πίνακα εργαλείων (Dashboard) 
του MyGuild. Κάντε κλικ στα εξής εικονίδια για πλοήγηση στην αντίστοιχη ενότητα. 

 

 
 
 
 

2) Δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό Great Taste 2015 
 

- Κάντε κλικ για να κατεβάσετε τα τέσσερα ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή 
στο Great Taste 2015: Entry Brochure (Φυλλάδιο συμμετοχής), Food & Drink Categories 
(Κατηγορίες τροφίμων και ποτών), Your Product Journey (Το ταξίδι του προϊόντος σας), 
Terms & Conditions (Όροι και προϋποθέσεις). 
 

- Ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί Enter Awards (Συμμετοχή στα βραβεία) για να δηλώσετε 
συμμετοχή στο Great Taste 2015. 

 

 

ΕΔΩ ΘΑ 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ 

ΕΔΩ ΘΑ 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ 

= Τα Προφίλ χρήστη (User Profile) και Προφίλ εταιρείας (Company Profile) σας  

= Συμμετοχές σε βραβεία (Awards), π.χ. Great Taste, World Cheese Awards 

Από τον πίνακα εργαλείων (Dashboard) του MyGuild μπορείτε να επεξεργαστείτε το 
προφίλ χρήστη ή εταιρεία σας, να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό Great Taste 
2015 και να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες παράδοσης, όταν αυτές ετοιμαστούν. 

 



 
- Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους Όρους και 

προϋποθέσεις (Terms & Conditions) συμμετοχής στον διαγωνισμό Great Taste 2015. 

 
 

- Αφού αποδεχτείτε τους Όρους και προϋποθέσεις, θα μεταφερθείτε στη φόρμα συμμετοχής 
(Entry Form, ακολουθεί παράδειγμα): 

 
 

- Ανατρέχοντας στη λίστα κατηγοριών του Great Taste 2015 (Great Taste 2015 Category List) 
που κατεβάσατε προηγουμένως, επιλέξτε την πιο κατάλληλη κατηγορία συμμετοχής που 
αντιστοιχεί στο προϊόν σας από την αναπτυσσόμενη λίστα (ακολουθεί παράδειγμα): 
 

 



 
- Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία προϊόντος, ανατρέχοντας στους 

Όρους και προϋποθέσεις (Terms & Conditions). 
 

- Το πεδίο Product Description (Περιγραφή προϊόντος) έχει μέγιστο όριο 150 χαρακτήρων. 
Επειδή αυτές είναι οι μόνες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας που θα δουν οι κριτές, 
μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο βίντεο που θα σας βοηθήσει να γράψετε την περιγραφή 
του προϊόντος σας στο www.gff.co.uk/gta. 

 
- Για πληροφορίες αλλεργιογόνων ουσιών, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ και θα σας 

ανακατευθύνουμε στον ιστότοπο του βρετανικού Οργανισμού Προτύπων Τροφίμων. 
 

- Παρακαλούμε επισημάνετε τις ορθές συνθήκες διατήρησης κάθε προϊόντος. Αυτές οι 
πληροφορίες θα αναγράφονται στην ετικέτα της εξωτερικής συσκευασίας, μέσα στην οποία 
θα στείλετε τα προϊόντα σας όταν σας ζητηθεί, ώστε να διευκολύνετε την ομάδα του Great 
Taste να φροντίσει για την ορθή διατήρηση των προϊόντων σας, μόλις αυτά φτάσουν στο 
Guild of Fine Food HQ (αρχηγείο του Guild of Fine Food). 

 
- Αφού ολοκληρώσετε μια συμμετοχής, κάντε κλικ στο κουμπί Submit Entry (Υποβολή 

συμμετοχής), για να την προσθέσετε στο Καλάθι συμμετοχών σας (Entry Basket). 
 

- Αφού προσθέσετε όλες τις συμμετοχές, θα εμφανιστεί το Καλάθι πελάτη σας (Customer 
Basket): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εδώ θα εμφανίζονται τα στοιχεία των προϊόντων σας 
Εδώ θα εμφανίζονται το 
κόστος ανά συμμετοχή, ο 
συνολικός ΦΠΑ και το 
τελικό σύνολο, τα οποία 
θα ενημερώνονται 
αυτόματα όσο προσθέτετε 
περισσότερες συμμετοχές 
στο καλάθι σας 

Αν είστε μέλος του Guild of Fine Food, θα έχετε λάβει έναν Κωδικό προώθησης για 
τον διαγωνισμό Great Taste 2015. Πληκτρολογήστε τον εδώ (ισχύει μόνο κατά το 
ειδικό δεκαπενθήμερο για μέλη, Members’ Fortnight) και ύστερα πατήστε στο 
κουμπί Submit Code για να ενημερωθούν οι τιμές των συμμετοχών στο καλάθι σας. 
Κατά την εισαγωγή του κωδικού γίνεται διάκριση πεζών – κεφαλαίων. 

http://www.gff.co.uk/gta
http://www.food.gov.uk/business-industry/allergy-guide


- Για να αλλάξετε τα στοιχεία κάποιου προϊόντος, κάντε κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία) 
στην αντίστοιχη γραμμή και θα ανοίξει εκ νέου η σελίδα στοιχείων συμμετοχής. Αφού 
ενημερώσετε τα στοιχεία προϊόντος και κάνετε κλικ στο κουμπί Submit Entry (Υποβολή 
συμμετοχής), θα εμφανιστεί το μήνυμα Successfully edited item in basket (Επιτυχής 
επεξεργασία στοιχείου στο καλάθι) πάνω από το καλάθι (ακολουθεί παράδειγμα). 

 

 
 

- Για να αφαιρέσετε μια καταχώρηση από το καλάθι σας, κάντε κλικ στην επιλογή Remove 
(Αφαίρεση) στην αντίστοιχη γραμμή συμμετοχής προϊόντος. Θα σας ζητηθεί να 
επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε μόνιμα τη συγκεκριμένη συμμετοχή. 

 

 
 

- Αφού δηλώσετε όλα τα προϊόντα, κάντε κλικ στο κουμπί Proceed to Checkout (Ολοκλήρωση 
παραγγελίας). 

 

 

Εδώ θα εμφανίζονται τα στοιχεία σας 

Εδώ θα εμφανίζονται τα στοιχεία σας 

Εδώ θα εμφανίζονται τα στοιχεία σας Εδώ θα εμφανίζονται το 
κόστος ανά συμμετοχή, 
ο συνολικός ΦΠΑ και το 
τελικό σύνολο 



 
- Αφού βεβαιωθείτε ότι σας ικανοποιούν όλα τα στοιχεία, κάντε κλικ στο κουμπί Payment 

Options (Επιλογές πληρωμής). 
 

- Θα μεταφερθείτε στον εξωτερικό ιστότοπο SagePay για πραγματοποίηση της πληρωμής. 
Αφού επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας, θα δείτε αυτήν την οθόνη: 

 

 
 

- Για να δείτε την συμμετοχή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Order Ref. (Αριθμός παραγγελίας) 
και θα εμφανιστεί μια σύνοψη της παραγγελίας σας. 

 
 

Επιβεβαίωση των συμμετοχών σας: 
Θα λάβετε δύο email — είναι πολύ σημαντικό να τα φυλάξετε και τα δύο, διότι η ομάδα του Great 
Taste δεν διατηρεί αντίγραφα. 
 

1) Ένα email από τον ιστότοπο SagePay (donotreply@sagepay.com), το οποίο θα επιβεβαιώνει 
την επιτυχή επεξεργασία της πληρωμής. 

2) Ένα email από την ομάδα του Great Taste (noreply@gff.co.uk), το οποίο θα επιβεβαιώνει 
τις συμμετοχές σας και θα παρέχει το τιμολόγιο για την πληρωμή των συμμετοχών σας. 

 

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; 
 
Όταν οι οδηγίες παράδοσης είναι διαθέσιμες για λήψη από τον Πίνακα εργαλείων (Dashboard) του 
MyGuild, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαδικασία 
αξιολόγησης λαμβάνει χώρα από τα τέλη Μαρτίου ως τον Ιούνιο και κατά αυτή την περίοδο 
αποστέλλονται επίσης οι προσκλήσεις για την παράδοση των προϊόντων. Η ομάδα του Great Taste 
καταβάλλει τα μέγιστα, ώστε να παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την 
προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων σας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: κάθε πληροφορία που συνοδεύει τα προϊόντα (περιγραφή, συστατικά κλπ.) θα πρέπει να 
αναγράφεται στην αγγλική γλώσσα. 

Εδώ εμφανίζεται ο 
αριθμός συμμετοχής 

Εδώ εμφανίζεται η 
ημερομηνία/ώρα πληρωμής 

mailto:donotreply@sagepay.com
mailto:noreply@gff.co.uk


 

 
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασή σας; 
 

- Πηγαίνετε στην οθόνη Σύνδεσης (Login) / Εγγραφής (Register) του MyGuild: 
 

 
 

- Στην οθόνη Σύνδεσης/Εγγραφής, αν πατήσετε στην επιλογή Forgotten Your Password? 
(Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;), θα δείτε το εξής: 

 

 
 

- Πληκτρολογήστε είτε το όνομα χρήστη σας είτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε, ώστε να λάβετε ένα email με ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας. 

 
- Το email θα αποσταλεί από το noreply@gff.co.uk. 

mailto:noreply@gff.co.uk

