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o que É great taste?
Great Taste é o maior e mais confiável sistema de 
acreditação de alimentos e bebidas gourmet. Apoia, 
promove e orienta tanto os grandes como os pequenos 
produtores artesanais, que querem fornecer o setor 
retalhista independente no Reino Unido e as lojas 
gourmet no estrangeiro. 

Great Taste oferece um serviço único de análise 
comparativa e de avaliação dos produtos que leva a uma 
acreditação independente que incentiva a confiança e 
o sucesso comercial das pequenas empresas, gerando 
uma maior sensibilização para os produtos a nível local, 
regional, nacional e internacional.

Desde 1994, mais de 120.000 produtos foram 
submetidos a este robusto processo de avaliação. Cada 
um submetido a minuciosas provas cegas por chefes 
de cozinha selecionados, compradores, retalhistas de 
comida gourmet, restauradores, críticos e escritores 
gastronómicos durante um período de avaliação de mais 
de 60 dias.

informaÇÕes sobre 

a inscriÇÃo no GREAT TASTE

o que significam as estrelas?
HHH requintado. uau! prove isto

HH excecional

H simplesmente delicioso

o que procuram os juÍzes do  
great taste?
Procuram um sabor realmente delicioso, 
independentemente da marca ou da embalagem. Sim, 
levam em conta a textura, a aparência e naturalmente 
ingredientes de qualidade; gostam de um bom aroma, de 
uma boa salsicha estaladiça, de um leite-creme de limão 
suave, de uma massa crocante rica, mas tudo se resume 
ao sabor. É mesmo delicioso?

“
”

ganhar um prÉmio great taste deu-nos 
a confianÇa para impulsionar vendas, 
o great taste abriu-nos uma porta e É 
evidente que parte do aumento de %'% nas 
vendas em comparaÇÃo com "=!$-"=!% É um 
resultado direto do great taste

Katherine Manning, Marybelle Dairy, Suffolk



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. 

Fonte: (Jan 2018)
*Google Analytics for greattasteawards.co.uk & gff.co.uk

**FGPR: 2.744.000.000 de oportunidades de relações públicas.
*** Twitter: 2.600 seguidores, Facebook: 5,000 likes [gosto], Instagram: 

4.400 seguidores

H  Um simples processo de inscrição com o custo de 
participação reduzido ao mínimo para permitir que pequenos 
Produtores artesanais do mundo inteiro tomem parte 

H  Receba uma avaliação imparcial e comentários confidenciais 
sobre cada um dos produtos avaliados, proporcionando 
valiosas informações para ajudar o desenvolvimento de 
produtos futuros, bem como pesquisa de mercado

H  Os compradores comerciais e os consumidores conhecem e 
confiam no logótipo do Great Taste 

H  Aumento da receita das vendas e sensibilização para o seu 
produto premiado

H  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 

H  QVC UK Shopping Channel [Canal de Compras QVC do 
Reino Unido] – uma oportunidade para apresentar o seu 
produto premiado durante um espetáculo do Great Taste de 
2 horas que será transmitido no Outono de 2018

H  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 ao longo de um período de 12 meses

H  Listagem gratuita em greattasteawards.co.uk (mais de 85.000* 
visitantes únicos mensais em 2017) com a sua classificação de 
estrelas e um link da Web para o seu próprio site na Internet 

H  Os compradores consultam o Livro e o site Web do Great 
Taste como um diretório quando procuram novas gamas de 
produtos

H  Oportunidades de degustação e listagem gratuita de 
produtos na Great Taste Deli Speciality & Fine Food Fair em 
Londres 

H  Feiras de Great Taste – os produtores vencedores podem 
reservar um espaço em eventos exclusivos no Reino Unido, 
incluindo os RHS Flower Shows & BBC Good Food Shows

H  Os vencedores do Campeão Supremo e do Pequeno 
Produtor Artesanal do ano recebem bancadas gratuitas na 
Speciality & Fine Food Fair 

H  Apoio em matéria de relações públicas – pacote de RP que 
os vencedores podem descarregar para ajudá-los a promover 
o seu prémio 

H  Cobertura de Imprensa – campanha de imprensa nacional 
e regional. Em 2017, a cobertura abrangeu mais de 2,7 mil 
milhões** de oportunidades para se destacar, incluindo a 
rádio nacional, a publicidade de TV, os jornais e os visitantes 
únicos mensais online 

H  Oportunidades de redes sociais alcançando mais de 25 mil 
seguidores através do Twitter, Facebook e Instagram*** 
#greattasteawards #ISpyGreatTaste

um sabor do impacto do great taste

custo das inscriÇÕes (todas sujeitas ao IVA)
 Members’ Fortnight* Inscrição Geral
 17 - 31 de Janeiro 1-16 Fevereiro
   (ou antes, se o limite de 

entradas de 12.500 tiver 
sido atingido)

Faturação inferior a GBP 1 milhão: GBP 35 por produto GBP 56 por produto
Faturação superior a GBP 1 milhão:  GBP 45 por produto GBP 88 por produto
Produtos de marca própria de uma cadeia de supermercados:  GBP 230 por produto

“
”

o great taste É uma verdadeira celebraÇÃo 
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
Food & Restaurants, Selfridges, Londres

“
”

É fantÁstico para os produtores e os 
fabricantes que ganham estes prÉmios 
– podem ver imediatamente os incrÍveis 
benefÍcios que isso traz ao seu negÓcio. 
conheÇo muitas pessoas que ganharam os 
prÉmios e cuja vida se transformou – nÃo 
sÓ a sua como tambÉm a da cidade na qual 
desenvolvem a sua atividade

Felicity Spector, influenciadora das redes sociais

importante
*Members’ Fortnight: os novos membros ou os membros 
que renovem a adesão, deverão ter pago a quota na 
íntegra na, ou até à sexta-feira 12 de Janeiro de 2018, 
para receberem o seu desconto da Members’ Fortnight. 
Saiba que a equipa do Great Taste pode ajudá-lo por 
telefone com quaisquer dúvidas durante as horas normais 
de expediente, das 09h30 às 17h30. Caso tenha quaisquer 
dúvidas, não se esqueça de nos ligar durante esse horário 
e bem antes da data de encerramento, de forma a evitar 
deceções.

“
”

o great taste É 
realmente o Único 
concurso cujo 
prÉmio vale a pena 
receber

Charles Campion, 
escritor e crítico 

gastronómico



end

food and drink products 
per table per session

each product starts by being assessed by a team of # or $ experts. 
a coordinator enters constructive feedback from entire team, then... 
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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  


