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ns ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GREAT TASTE;

Το Great Taste είναι η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη 
διαδικασία πιστοποίησης τροφίμων και ποτών εξαιρετικής 
ποιότητας. Υποστηρίζει, προωθεί και καθοδηγεί βιοτέχνες 
παρασκευαστής τροφίμων, μικρού και μεγάλου μεγέθους που 
επιθυμούν να προμηθεύσουν τον ανεξάρτητο τομέα λιανικών 
πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα καταστήματα του 
εξωτερικού που πωλούν τρόφιμα εξαιρετικής ποιότητας.

Το Great Taste παρέχει μια μοναδική υπηρεσία μέτρησης 
ποιότητας και αξιολόγησης προϊόντων που ενθαρρύνει 
τη σιγουριά και την εμπορική επιτυχία των μικρών 
επιχειρήσεων, ενώ ενημερώνει το κοινό για προϊόντα που 
παράγονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

Από το 1994, σε αυτή την απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης 
έχουν υποβληθεί περισσότερα από 120.000 προϊόντα. 
Το κάθε ένα αξιολογείται σχολαστικά με τη διαδικασία 
της τυφλής δοκιμής από προσεκτικά επιλεγμένους σεφ, 
πωλητές λιανικής, πωλητές τροφίμων γκουρμέ, ιδιοκτήτες 
εστιατορίων, γευσιγνώστες και αρθρογράφους σε ένα 
διάστημα 60 ημερών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ  

GREAT TASTE

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ;
HHH ΘΕΣΠΕΣΙΟ! ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ
HH ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
H ΑΠΛΩΣ ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΟ

ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ  
GREAT TASTE;
Αναζητούν τις πραγματικά υπέροχες γεύσεις, ασχέτως 
λογότυπου ή συσκευασίας. Φυσικά λαμβάνουν υπόψη 
τους την υφή, την εμφάνιση και φυσικά τα ποιοτικά υλικά. 
Ένα ωραίο άρωμα, μια ζουμερή μπουκιά λουκάνικο, ένα 
βελούδινο γιαούρτι ή μια τραγανιστή πίτα, μα τελικά τα 
πάντα καταλήγουν στη γεύση. Το τελικό ερώτημα είναι: έχει 
πραγματικά υπέροχη γεύση;

«
»

ΟΤΑΝ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ GREAT 
TASTE, ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΝΩ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΑΡΗ 
ΣΤΟ GREAT TASTE ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ 
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 57% ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ 
ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014-15 
ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ GREAT TASTE.

Katherine Manning, Marybelle Dairy, Suffolk



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ  
GREAT TASTE;
Αν κερδίσετε ένα, δύο ή τα πολυπόθητα τρία αστέρια 
στον διαγωνισμό Great Taste, θα εξασφαλίσετε ότι το 
τρόφιμο ή το ποτό σας ξεχωρίζει στα υπερπλήρη ράφια 
των καταστημάτων λιανικής. Το λογότυπο του Great Taste 
παροτρύνει τους πωλητές λιανικής να εφοδιάζουν τα ράφια 
τους με προϊόντα που έχουν υπέροχη γεύση, ενώ παράλληλα 
προσφέρει στους καταναλωτές σιγουριά όταν επιλέγουν ποιο 
προϊόν θα αγοράσουν

Πηγή: (Ιανουάριος 2018)
*Google Analytics για τα greattasteawards.co.uk & gff.co.uk

**FGPR: 2.744.000.000 ευκαιρίες προβολής δημοσίων σχέσεων
*** Twitter: 22.600 ακόλουθοι, Facebook: 5.000 «Μου αρέσει!», Instagram: 4.400 

ακόλουθοι

H  Απλή διαδικασία συμμετοχής με κόστος συμμετοχής που 
διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να έχουν δυνατότητα 
συμμετοχής και οι μικροί βιοτέχνες παραγωγοί από όλον 
τον κόσμο

H  Λήψη σχολίων για κάθε προϊόν που αξιολογείται, τα οποία 
παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που χρησιμεύουν στη 
μελλοντική εξέλιξη του προϊόντος, καθώς και στην έρευνα 
αγοράς

H  Τόσο οι πωλητές λιανικής όσο και οι καταναλωτές 
γνωρίζουν και εμπιστεύονται το λογότυπο του Great Taste

H  Αύξηση πωλήσεων και ενημέρωση του κοινού για το 
βραβευμένο προϊόν σας

H  The Seed Fund – μια μοναδική ευκαιρία για να 
επωφεληθούν οι παραγωγοί από την επιχειρηματική 
καθοδήγηση που παρέχουν ειδικοί, η οποία σας βοηθάει 
να αναπτύξετε το προϊόν σας και να επεκτείνετε την 
επιχείρησή σας

H  Κανάλι αγορών QVC UK – μια ευκαιρία να παρουσιάσετε 
το βραβευμένο προϊόν σας μέσα από μια εκπομπή 
διάρκειας 2 ωρών αφιερωμένη στο Great Taste, η οποία 
θα μεταδοθεί το φθινόπωρο του 2018

H  Λεύκωμα του Great Taste – μια ευκαιρία να παρουσιαστεί 
το βραβευμένο προϊόν σας στο λεύκωμα των νικητών του 
Great Taste Κάθε χρόνο εκτυπώνονται 250 χιλ. αντίτυπα 
και διανέμονται εθνικά και διεθνώς επί 12 μήνες

H  Δωρεάν καταχώριση του προϊόντος σας στο 
greattasteawards.co.uk (περισσότεροι από 85.000* 
μοναδικοί επισκέπτες το 2017) με τη βαθμολογία αστέρων 
που αποσπάσατε και ηλεκτρονικό σύνδεσμο που οδηγεί 
στον ιστότοπό σας

H  Οι πωλητές λιανικής χρησιμοποιούν το Λεύκωμα και 
τον ιστότοπο του Great Taste ως σημείο αναφοράς όταν 
αναζητούν νέες γκάμες προϊόντων

H  Ευκαιρίες για γευσιγνωσία και δωρεάν καταχώριση 
προϊόντων στο περίπτερο του Great Taste στην έκθεση 
Speciality & Fine Food Fair του Λονδίνου

H  Αγορές Great Taste – οι παραγωγοί που κερδίζουν 
μπορούν να κλείσουν μια θέση προώθησης των 
προϊόντων τους σε αποκλειστικές εκδηλώσεις σε όλο 
το Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
εκπομπές RHS Flower και BBC Good Food

H  Οι νικητές των κατηγοριών Supreme Champion (Απόλυτος 
πρωταθλητής) και Small Artisan Producer (Μικρός 
βιοτέχνης παραγωγός) της χρονιάς λαμβάνουν δωρεάν 
πάγκους στην έκθεση Speciality & Fine Food Fair

H  Υποστήριξη δημοσίων σχέσεων – οι νικητές μπορούν να 
κατεβάσουν ηλεκτρονικά ένα χρήσιμο πακέτο δημοσίων 
σχέσεων για την προώθηση των βραβείων τους

H  Κάλυψη από τον Τύπο – καμπάνια κάλυψης από τον 
εθνικό και περιφερειακό Τύπο. Η κάλυψη το 2017 
περιλάμβανε 2,7 δισεκατομμύρια** ευκαιρίες προβολής, 
συμπεριλαμβανομένου ραδιοφώνου, τηλεοπτικών 
διαφημίσεων, εντύπων και μοναδικών μηνιαίων 
επισκεπτών

H  Ευκαιρίες προβολής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
φτάνουν 25k+ ακόλουθους μέσω Twitter, Facebook και 
Instagram*** #greattasteawards #ISpyGreatTaste

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ GREAT TASTE:

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σύνολο +ΦΠΑ)
 Members’ Fortnight*  Κανονική συμμετοχή 
 17-31 Ιανουαρίου  1-16 Φεβρουαρίου
   (ή νωρίτερα, εάν συμπληρωθεί το 

όριο των 12.500 συμμετοχών)

Πωλήσεις κάτω του 1 εκατ.  £: 35 £ ανά προϊόν £: 56 £ ανά προϊόν
Πωλήσεις πάνω από 1 εκατ.  £: 45 £ ανά προϊόν £: 88 £ ανά προϊόν
Προϊόντα επωνυμίας σούπερ-μάρκετ:  230 £ ανά προϊόν

«
»

ΤΟ GREAT TASTE ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΙ 
ΤΡΟΦΙΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ. ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ 
ΑΠΟ ΤΟ GREAT TASTE. ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ.

Bruce Langlands, Διευθυντής
Τροφίμων & εστιατορίων, Selfridges, Λονδίνο

«
»

ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ 
ΒΡΑΒΕΙΑ. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΟΡΑΤΑ. ΞΕΡΩ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ 
ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΛΛΑΞΕ ΟΛΗ 
ΤΟΥΣ Η ΖΩΗ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ, ΜΑΛΙΣΤΑ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.
Felicity Spector, παράγοντας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
*Members’ Fortnight: νέα μέλη ή μέλη που ανανεώνουν 
πρέπει να έχουν πληρώσει πλήρως πριν ή και μέχρι την 
Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 για να λάβουν την έκπτωση 
Members’ Fortnight. Να έχετε υπόψη σας ότι η ομάδα του 
Great Taste μπορεί να σας βοηθήσει εάν έχετε απορίες 
τηλεφωνικός κατά το ωράριο 09:30-17:30. Εάν έχετε απορίες, 
φροντίστε να μας τηλεφωνήσετε κατά τις παραπάνω 
ώρες και εγκαίρως πριν την ημερομηνία λήξης δηλώσεων 
συμμετοχής, ώστε να αποφευχθούν οι απογοητεύσεις.

« »
ΤΟ GREAT TASTE 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙΣ

Charles Campion, 
αρθρογράφος φαγητού 

και γευσιγνώστης
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results are confirmed: every entry has been tasted by a minimum of 
& experts with the top products assessed by up to "$ experts

 gff.co.uk | greattasteawards.co.uk |   @guildoffinefood  #greattasteawards  


