Desde 1994, o Guild of Fine Food tem vindo a descobrir
bebidas e alimentos excepcionais através do concurso
Great Taste. O êxito deste sistema de acreditação
está patente no realce dos perfis dos produtores e no
aumento das vendas. Mais de 110.000 produtos foram
submetidos a este robusto processo de avaliação. Durante
os 50 dias do concurso, cada um foi cuidadosamente
degustado em provas cegas por chefes de cozinha,
compradores, retalhistas de alimentos finos, donos
de restaurantes, críticos gastronómicos e escritores
escolhidos pelas suas competências.

“hoje recebemos a visita de dois

compradores dos grandes armazÉns
hankyu em tÓquio. pediram para que o
logÓtipo do great taste fosse colocado
nos rÓtulos das garrafas. isso era muito
importante para eles. o great taste
ajudou-nos a destacarmo-nos e a chamar
a sua atenÇÃo. trata-se da nossa primeira
exportaÇÃo. o great taste e a nossa cidra
apple county vÃo ao japÃo”
Steph Culpin, Apple County Cider, País de Gales

“gostei imenso de participar nas avaliaÇÕes,
ontem, do concurso de great taste. o

processo foi extremamente eficaz, justo,
construtivo e informativo. cada produto
recebe a justiÇa que merece e É bom saber
que uma simples salsicha pode ser alvo de
tanta discussÃo.”
Fiona Moore, Dunnes Stores, Irlanda

O Great Taste destaca-se de todos os outros programas
de atribuição de prémios. Inscrever-se é muito simples e o
custo da inscrição é reduzido ao mínimo para permitir a
participação dos pequenos produtores artesanais de todo
o mundo. Os produtores recebem comentários sobre cada
produto avaliado, o que proporciona informação valiosa
para auxiliar o desenvolvimento futuro dos produtos, bem
como para os estudos de mercado. O Great Taste existe
para apoiar e promover tanto os grandes como os pequenos
produtores, que pretendem fornecer o sector retalhista
independente do Reino Unido e as lojas gourmet no
estrangeiro. O Great Taste incentiva a confiança e o sucesso
comercial das pequenas empresas, gerando uma maior
sensibilização para os produtos a nível local, regional, nacional
e internacional.

GREAT TASTE really is the
only award worth having
Charles Campion, food writer & critic

Porque participar no
great taste?
Ganhar um cobiçado
prémio de uma, duas ou
três estrelas garante o
destaque dos seus alimentos
ou bebidas nas prateleiras
superlotadas das lojas. O
logótipo do Great Taste
orienta os compradores
comerciais que pretendem
colocar nas suas prateleiras
produtos muito saborosos
e dá confiança aos
consumidores ao fazerem
uma escolha de compra

um dos
“ganhar
É

pr mios do great taste
deu-nos a confianÇa
para impulsionar as
vendas; o great taste
abriu-nos uma porta e
É evidente que parte
do aumento de % % das
vendas entre "=!$ e
"=!% É um resultado
directo do great
taste.”
Katherine Manning,
Marybelle Dairy, Suffolk

“o greatÇÃ taste É uma verdadeira

celebra o dos talentosos produtores de
alimentos. muitos dos produtos que temos
em stock foram-nos apresentados pelo
great taste. o logÓtipo comunica a todos
que o produto É o melhor no seu campo.”

Bruce Langlands, Diretor de Food & Restaurants, Selfridges, Londres

“Aqui no Guild temos estado a desenvolver
ainda mais vantagens para os vencedores.
Estamos especialmente entusiasmados com
o canal de compras QVC e o organismo
The Seed Fund. Estas duas iniciativas ajudam
a apoiar as pequenas empresas e a aumentar
as suas vendas, o que demonstra ainda que o
Great Taste também faz negócios reais.”
John Farrand
Managing director, Diretor Geral do Guild of Fine Food,
empresa organizadora do Great Taste

foi-nos
“em "=!",
Í

atribu da a mais
alta distinÇÃo,
a de vencedor
do tÍtulo de
campeÃo supremo
do great taste e
as nossas vidas mudaram para sempre.
as palavras nÃo podem descrever a
proeminÊncia associada a este tÍtulo
cobiÇado. o nosso negÓcio seguiu novo
rumo. nunca pusemos a hipÓtese
de que isto poderia acontecer uma
segunda vez.”
Peter Hannan, Hannan Meats, Campeão Supremo de
Great Taste da Irlanda do Norte 2012 e 2016

como É que ganhar um prÉmio classificado com
estrelas pode beneficiar a minha empresa?
• Avaliação imparcial e comentários confidenciais sobre cada
produto avaliado
• Os compradores comerciais e os consumidores conhecem e
confiam no logótipo do Great Taste
• Aumento da receita das vendas e sensibilização para o seu
produto
• O Seed Fund – uma oportunidade única para os produtores
beneficiarem de orientação empresarial proporcionada por
especialistas para ajudar a desenvolver o seu produto e fazer
crescer o seu negócio
• QVC UK Shopping Channel [Canal de Compras QVC do
Reino Unido] – uma oportunidade para apresentar o seu
produto premiado durante um espectáculo do Great Taste de
2 horas que será transmitido em Setembro de 2017
• Livro do Great Taste – uma oportunidade para apresentar
o seu produto premiado no livro de quem é quem dos
vencedores do Great Taste. 250 mil exemplares são impressos
todos os anos e distribuídos a nível nacional e internacional
durante um período de 12 meses
• Listagem gratuita em greattasteawards.co.uk (35.000*
visitantes únicos mensais) com a sua classificação de estrelas e
um link da Web para o seu próprio site na Internet
• Os compradores consultam o Livro e o site da Web do Great
Taste como um diretório quando procuram novas gamas de
produtos
• Oportunidades de degustação e listagem gratuita de produtos
na Great Taste Deli Speciality & Fine Food Fair em Londres
• Feiras de Great Taste – os produtores vencedores podem
reservar um espaço em eventos exclusivos no Reino Unido,
incluindo o Car Fest, Goodwood Festival of Racing, RHS
Flower Shows & BBC Good Food Shows
• Os vencedores do Campeão Supremo e do Pequeno Produtor
Artesanal do ano recebem bancadas gratuitas na Speciality &
Fine Food Fair
• Apoio em matéria de relações públicas – pacote de RP que os
vencedores podem descarregar para ajudá-los a promover o
seu prémio
• Cobertura de Imprensa – campanha de imprensa nacional
e regional. Em 2016, a cobertura abrangeu mil milhões** de
oportunidades para se destacar, incluindo a rádio nacional, a
publicidade de TV e os jornais
• Oportunidades de meios de comunicação social alcançando 25
mil seguidores através do Twitter, Facebook e Instagram***
#greattasteawards #ISpyGreatTaste
Fonte: (Jan 2017)
*Google Analytics para os sites greattasteawards.co.uk & gff.co.uk
**FGPR : 1,403,001,858 Oportunidades de comunicação com o público.
*** Twitter: 19,440, Facebook: 3,867 Instagram: 2,257

custo das inscriÇÕes (todas sujeitas ao iva)
	Oferta de Members’ Fortnight*
[Quinzena dos Membros]
(18-31 Jan)

Inscrição Geral

Faturação inferior a GBP 1 milhão: GBP 35 por produto

GBP 55 por produto

Faturação superior a GBP 1 milhão: GBP 45 por produto

GBP 85 por produto

Produtos de marca própria de uma cadeia de supermercados:

GBP 225 por produto

(1 Feb)

*Importante
Os membros do Guild devem ter a quota em dia até 31 de Janeiro de 2017 para se
habilitarem à oferta de Members’ Fortnight

@guildoffinefood #greattasteawards
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