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GREAT TASTE 2019 – INSTRUÇÕES ONLINE PARA AS SUAS 
INSCRIÇÕES 

 

• Queira visitar www.gff.co.uk/gta  

• Clique em Enter Here (na casa vermelha) 
 

 
  

1. Registo em MyGuild 
 

• Todos os participantes no Great Taste devem ter uma MyGuild user account [conta de 
utilizador MyGuild]. A partir da sua conta de utilizador MyGuild, poderá ligar-se à 
informação relativa à sua empresa (Company Profile) [Perfil de Empresa]. 

• Vários utilizadores podem aceder a um Perfil de Empresa. Caso pretenda acrescentar uma 
nova conta de utilizador a um Perfil de Empresa atual, peça por favor ao novo utilizador para 
criar uma conta de utilizador MyGuild mas não criar um Perfil de Empresa (ver a secção B 
abaixo). Logo que a conta de utilizador MyGuild tenha sido criada, é favor contactar o email 
myguild@gff.co.uk para comunicar o nome de utilizador e a denominação/endereço de 
contacto da empresa. 

 

 
 

A) Se já tiver efetuado o registo para obter uma conta de utilizador MyGuild: 

• A sua conta de utilizador continua ativa. Só pode utilizar um endereço de e-mail uma única 
vez para efetuar o registo no MyGuild. 

• Introduza o seu endereço de e-mail e ser-lhe-á solicitada uma senha. O seu endereço de e-
mail não diferencia entre maiúsculas e minúsculas mas a sua senha sim. 

Enter Here 

 

mailto:greattaste@gff.co.uk
http://www.gff.co.uk/gta
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• Ao fazer o login, será solicitado a todos os utilizadores que confirmem o seu endereço de e-
mail clicando no link que será enviado por email proveniente de noreply@gff.co.uk .  Caso o 
e-mail não chegue à sua caixa de entrada, queira verificar a sua pasta de spam / lixo 
eletrónico. Siga as instruções no e-mail para confirmar o seu endereço de e-mail e, em 
seguida, prossiga para o login (consulte a Section 2. Creating or Updating your Company 
Profile [Secção 2. Criação ou Atualização do seu Perfil de Empresa]). 

• Caso não se lembre da sua senha, clique no link Trouble logging in? [Dificuldade em fazer o 
login?] e introduza o endereço de e-mail com que se registou. Receberá um e-mail com um 
link no qual deverá clicar para redefinir a sua senha (verifique que o e-mail não está na caixa 
de spam ou de lixo eletrónico) 

• Volte à página de login e introduza o seu nome de utilizador e a senha criada 

• Vá para a Section 2. Creating or Updating your Company Profile para se informar sobre as 
etapas seguintes 

 
B) Se ainda não efetuou o registo para obter uma conta de utilizador MyGuild: 

• Introduza o seu endereço de e-mail - deve ter acesso a este endereço de e-mail 

• Escolha uma senha. Isto é exclusivamente para efeitos de fazer o login e o logout da sua 
conta MyGuild. (Se necessário, uma vez que tenha feito o login, ser-lhe-á possível indicar 
outro endereço de e-mail no seu Perfil de Empresa, para o qual as informações de entrega 
do Great Taste 2019 serão enviadas) 

• Exemplo de formulário de registo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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• Clique em Save [Guardar] e verá este ecrã – por favor clique em Send Verification Email 
[Enviar E-mail de Confirmação] para receber um e-mail de noreply@gff.co.uk para confirmar 
o seu endereço de e-mail: 
 

 
 

• Se não receber imediatamente o e-mail na sua caixa de entrada, queira verificar a sua pasta 
de spam ou de lixo eletrónico e contactar myguild@gff.co.uk, caso o e-mail não tenha sido 
recebido. 
 

• Uma vez que o tenha recebido, clique no link no e-mail para confirmar o seu endereço de e-
mail e deverá ver este ecrã: 

 

 
 

• Pode fechar este separador e ir para https://hub.gff.co.uk/login e introduzir o seu endereço 
de e-mail e a sua senha para continuar a criação da sua conta de utilizador. 

 

• Preencha o seu nome de conta de utilizador e clique em Submit [Apresentar]: 
 
 

 
 
 

• Clique em Register New Company [Registar Nova Empresa] e introduza os dados de 
empresa solicitados no formulário (consulte a próxima secção) e clique em Save Changes 

xxxxx@xxxxx 

mailto:greattaste@gff.co.uk
mailto:noreply@gff.co.uk
mailto:myguild@gff.co.uk
https://hub.gff.co.uk/login
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[Guardar Alterações] no final da página, uma vez concluído o Perfil de Empresa.  Estes dados 
serão utilizados para comunicar com a sua empresa acerca das suas inscrições no Great 
Taste 2019 – queira certificar-se de que os dados estão corretos.  

− Se a sua empresa já tiver um Perfil de Empresa (por ex. a empresa participou no 
Great Taste entre 2015 e 2018) e pretender ligar-se a este, por favor envie um e-
mail para myguild@gff.co.uk e confirme o seu nome de utilizador, cargo na 
empresa e a denominação /endereço da empresa  

 

 
 
 

2. Criação ou Atualização do seu Perfil de Empresa 
 
• Se acabou de clicar em Register New Company [Registar Nova Empresa], ser-lhe-á solicitado 

que preencha o Perfil de Empresa. Se já existir um perfil de empresa em relação à sua 
empresa [e a sua conta de utilizador estiver ligada a esse Perfil de Empresa), a primeira vez 
que voltar a fazer o login no MyGuild, ser-lhe-á solicitado que reveja e atualize o Perfil de 
Empresa existente. Caso não tenha preenchido quaisquer campos obrigatórios, estes serão 
realçados para preenchimento antes que lhe seja permitido passar ao ecrã seguinte. Clique 
em Continue [Continuar] para passar para cada uma das secções. 
 

• Queira acrescentar ou verificar a denominação da empresa indicada – é o nome sob o qual 
quaisquer produtos vencedores de prémios serão divulgados no site de resultados e a 
denominação de empresa que constaria nos certificados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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• Ser-lhe-á solicitado um correspondence/billing address [endereço de correspondência / 
contacto] e um billing address [endereço de cobrança], ambos os quais constarão no seu 
recibo. 

 

 

 
• O campo County é obrigatório para as empresas com endereço no Reino Unido e ser-lhe-á 

solicitado para selecionar a sua região utilizando a lista pendente.  
 

• Queira fornecer o nome, o endereço de contacto e o número de telefone/telemóvel da 
pessoa que deverá ser contactada acerca das suas inscrições no Great Taste 2019. 

 
 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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• Queira informar-nos um pouco mais sobre a empresa na secção About us {Sobre nós]. Isso 
inclui o year the company was started/founded [ano em que a empresa foi 
fundada/constituída], o Number of employees [Número de colaboradores] e a Company 
Turnover [Faturação da Empresa]. O campo de número de colaboradores é um campo 
numérico e aceitará apenas números inteiros, por ex. deve escrever ‘1’ e não ‘um’, ‘3’ e não 
‘2-3’ etc.  
 

 
 

 

• Se fornecer um endereço de cobrança da empresa do exterior do Reino Unido, ser-lhe-á 
solicitado que declare se está, ou não, sujeito a impostos/IVA e, em caso afirmativo, que 
forneça o seu número de contribuinte: 
 

 
 

• Queira assinalar a casa para confirmar se é, ou não, membro da Guild of Fine Food, e em 
caso afirmativo, queira certificar-se de que o seu Guild Membership number [número de 
Adesão à Guild] é exibido no campo adequado  
 

   
 

• Queira preencher os links para o seu endereço de site Web e as suas Redes Sociais (se 
aplicável).  O formato correto vem indicado abaixo de cada campo. Por favor adicione 
apenas um link de endereço de site Web, Facebook ou Twitter em cada campo. Os links do 
site Web dos resultados do Great Taste não funcionarão se adicionar mais de um. Caso não 
possua um site Web ou uma conta de Twitter / Facebook, queira deixar o(s) campo(s) em 
branco: 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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• Uma vez preenchidos, clique em Review [Rever] para verificar os dados e se estiver tudo 
preenchido, clique em Complete Registration [Concluir Registo] (relativamente a novos 
Perfis de Empresa) ou em Save Changes [Guardar as Alterações] (se estiver a atualizar um 
Perfil de Empresa existente). 
 

 
 

• Depois de clicar em Complete Registration, será encaminhado para a página de Hub 
Dashboard [Painel de Bordo Central]: 
 

 
 

  

mailto:greattaste@gff.co.uk
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3. Hub Dashboard [Painel de Bordo Central] 
 
 
 
 

 

• Se não for encaminhado diretamente para a página Hub Dashboard, queira ligar para equipa 
do Great Taste team pelo +44 (0)1747 825200 ou enviar um email para myguild@gff.co.uk 
antes de proceder à inscrição 
 

• Clique em Enter Great Taste 2019 [Participar no Great Taste 2019] para dar início ao 
processo de inscrição 

 
 

• Será encaminhado para a página Dashboard do MyGuild: 

 

 
 

• Os botões do Dashboard, Edit Profile e Awards aparecem sempre do lado esquerdo do 
Dashboard do MyGuild.  Clique nos ícones para navegar para a secção apropriada 

 

• Edit Profile [Alterar Perfil] encaminhá-lo-á para um ecrã de visão geral, a partir do qual 
poderá utilizar o menu na parte esquerda do ecrã para efetuar alterações ao seu Company 
Profile [Perfil de Empresa].  Para voltar ao Hub e ao link para o login do Awards [Prémios], 
queira por favor clicar em Useful Links [ Úteis] 

 

Através do Hub Dashboard, pode alterar o Perfil de Empresa [Company Profile], inscrever-se no Great 
Taste 2019 e aceder às suas inscrições, comentários e resultados do ano anterior 

 

mailto:greattaste@gff.co.uk
mailto:myguild@gff.co.uk
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4. Inscrição no Great Taste 2019 
 

Downloads 
• Clique para descarregar os cinco documentos de inscrição para participar no Great Taste 

2019: Entry Brochure [Folheto de Inscrição], Entry Categories [Categorias de Inscrição], 
Product Journey [Percurso dos Produtos], Terms & Conditions [Termos e Condições], How to 
enter online [Como se inscrever online] (este documento) 

• Clique em Enter Awards para participar no Great Taste 2019 
 

Dashboard do MyGuild: 
 

 
 
Ser-lhe-á solicitado que assinale a casa para confirmar que leu e aceitou os Terms & 
Conditions [Termos e Condições] de participação no Great Taste 2019 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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Logo que tiver aceitado os Termos e Condições, será encaminhado para o Entry Basket 
[Cabaz de Inscrições] – clique em Add Entry [Adicionar Inscrição] (exemplo abaixo): 
 

 

 
 

 
 
Formulário de Inscrição do Produto 
 

Dados de Inscrição 

• Reportando-se à lista Great Taste 2019 Category List [Lista de Categorias do Great Taste 
2019] previamente descarregada; selecione na lista pendente a categoria de inscrição mais 
apropriada para cada um dos seus produtos: 
 

• Reportando-se aos Terms & Conditions [Termos e Condições], queira preencher todos os 
dados do produto conforme solicitado:  

− Queira por favor observar que um produto só pode ser inscrito uma vez por ano e 
que não pode ser inscrito em diversas categorias 

− Queira por favor consultar os Termos e Condições relativamente à lista dos produtos 
cuja inscrição não nos é possível aceitar. 

− Os produtos só podem ser provados por si só ou com um ingrediente adicional 
 

• Nome de Produto – por favor introduza o nome sob o qual o produto é vendido.  Se 
conseguir um prémio, é esse o nome de produto que constará no certificado e no site Web 
 

• Por favor introduza no campo Alternate Brand Names [Nomes Alternativos de Marca] 
quaisquer outros nomes sob os quais vende exatamente o mesmo produto 

 

• No campo What is it? [O que é?], declare por favor o tipo de produto, por ex. bolo, barra de 
chocolate, bife. Por favor não inclua nomes de marca. 
 

• O campo de Product Description [Descrição do Produto] contém um máximo de 150 
carateres, incluindo espaços e pontuação, e deve ser preenchido em inglês. 

− Como esta é a única informação comunicada aos juízes sobre o seu produto 
juntamente com o campo What is it? e a category title [descrição da categoria], 
poderá encontrar um curto vídeo em www.gff.co.uk/gta para ajudá-lo a redigir a 
descrição dos seus produtos 

Se for um membro do Guild of Fine Food, terá recebido um Código Promocional para o Great Taste 2019 – 
introduza-o aqui (o código só estará ativo durante a Members’ Fortnight [Quinzena dos Membros]) e 
clique em Submit [Apresentar] para atualizar os preços das inscrições no seu cabaz. O código diferencia 
entre maiúsculas e minúsculas. 
 

mailto:greattaste@gff.co.uk
http://www.gff.co.uk/gta
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− Caso inscreva um produto alcoólico, por favor indique o apv na descrição do 
produto.  

− Se inscrever um produto que contém malagueta, por favor indique a classificação de 
Scoville, se conhecida.  

 

 
 

• Introduza por favor o nome do Producer/ Manufacturer [Produtor / Fabricante] do produto 
 

• Se a sua Product ingredient list [lista de ingredientes do produto] for demasiado longa para 
o número de carateres disponíveis, queira por favor incluir os principais ingredientes e 
certificar-se de que todos os ingredientes vêm enumerados na embalagem aquando do 
envio do seu produto para avaliação. Por favor inclua os alergénios na lista.  
 

• Ao preencher o campo Ingredient Country of Origin [País de origem dos ingredientes], se o 
seu produto contiver ingredientes provenientes de diversos países, escolha o país de origem 
que contenha a maioria dos ingredientes 
 

• Introduza por favor o Product Country of Origin [País de Origem do Produto] se for 
importado do exterior do Reino Unido 
 

• No campo Where is your product stocked? [Onde se encontra armazenado o seu produto?], 
queira indicar a lista dos nomes da(s) loja(s) / site(s) Web onde o produto se encontra mais 
amplamente disponível 
 

• Queira, por favor, indicar o Recommended Retail Price (RRP) [Preço de Venda ao Público 
(PVP)] do produto (em £ GBP) 
 

 

mailto:greattaste@gff.co.uk


 
 

 Equipa do Great Taste  12 
Tel: +44 (0)1747 825200                email: greattaste@gff.co.uk  

 
Armazenamento dos Produtos 

• Queira, por favor, indicar as condições de Product storage [Armazenamento do produto] 
apropriadas para cada produto. Esta informação virá apresentada na etiqueta da caixa 
exterior que utiliza para enviar os produtos, quando solicitado, de forma a ajudar a equipa 
de Great Taste a providenciar o armazenamento apropriado, logo à chegada dos produtos  

 
Necessidade de Cozedura (requires cooking) 

• Queira, por favor, indicar se o seu produto necessita de ser cozinhado antes de ser servido 
 
Declaração de Alergénios e Ingredientes Específicos  

• Para obter informações sobre alergénios, queira clicar no link no formulário de inscrição. Há 
que referir que as informações que prestar sobre os alergénios dos seus produtos também 
deverão ser em inglês 

• Por favor indique se o seu produto contém malagueta (de qualquer tipo), assinalando a 
casa, se for aplicável 
 

Supermercados e Disponibilidade nos Supermercados 

• Se o seu produto for um Supermarket Own Brand [Marca Própria do Supermercado], queira 
assinalar a casa correspondente.  

• Se o seu produto estiver disponível para compra num supermercado (quer como uma 
marca própria do supermercado ou como a sua própria marca), queira por favor assinalar a 
casa correspondente (available in supermarket) 
 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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Cabaz de Inscrições 
• Quando tiver preenchido a inscrição de um produto, clique em Add Entry [Adicionar 

Inscrição] para adicioná-la ao seu Entry Basket [Cabaz de Inscrições]. Se não tiver 
preenchido qualquer um dos campos, estes ser-lhe-ão indicados e deverá preenchê-los para 
poder prosseguir 

• Após a adição de cada inscrição, ser-lhe-á apresentado o seu Customer Basket [Cabaz de 
Cliente]: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Os dados do seu produto serão exibidos aqui 
 O preço por inscrição, o IVA total e o 

total bruto serão exibidos aqui e serão 
automaticamente atualizados, à medida 
que vai adicionando mais produtos ao 
seu cabaz 

 

Caso tenha indicado que o 
produto é de uma Marca 
Própria de Supermercado, 
este campo exibirá TRUE 
[Verdade] 

Se for um membro do Guild of Fine Food, terá recebido um e-mail com um Promotional Code [Código 
Promocional] para o Great Taste 2019 – introduza-o aqui (o código só estará ativo durante a Members’ 
Fortnight [Quinzena dos Membros]) e clique em Submit para atualizar os preços das inscrições no seu 
cabaz. O código diferencia entre maiúsculas e a minúsculas 
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Alteração e Retirada dos dados do produto antes do processo de finalização  

• Clique em Edit sobre a linha do respetivo produto para voltar a abrir a página dos dados de 
inscrição. Uma vez que tenha atualizado os dados do produto e clicado em Update Entry 
[Atualizar Inscrição], a mensagem Successfully updated entry [Inscrição atualizada com 
sucesso] será exibida acima do cabaz  

• Para retirar um produto do seu cabaz, clique em Remove sobre a linha de inscrição do 
respetivo produto. Ser-lhe-á pedido para confirmar que quer eliminar permanentemente 
esse produto. 

• Não pode alterar os dados do produto online após ter efetuado o pagamento 
 

 
 
 

Checkout [Processo de Finalização] 
• Quando tiver inscrito todos os produtos, clique em Proceed to Checkout [Siga para a 

Finalização da Operação] 
 

• Certifique-se de que está satisfeito com os dados e em seguida clique em Payment Options 
[Opções de Pagamento]. Não pode alterar os dados do produto online após ter efetuado o 
pagamento  

 

• Clique no link de encaminhamento para o SagePay na parte inferior do ecrã 
 

 
 

• Será encaminhado para o site Web da SagePay (um site externo) para efetuar o pagamento. 
Deverá certificar-se de que o Billing Address [Endereço deCobrança] no seu Company 
Profile do MyGuild [Perfil de Empresa] corresponde ao endereço de cobrança do seu cartão 
de pagamento (cartão de débito ou de crédito) 
 

• Logo que o seu pagamento seja confirmado, será reencaminhado para o ecrã do Dashboard 
do My Guild  
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• Para verificar as suas inscrições, clique no ícone Awards [Prémios] do lado esquerdo do ecrã 
e em seguida em My Entries [Minhas Inscrições] para ver um resumo dos dados do seu 
pedido.    
 

 
 
 
 
 

 

 
Confirmação das suas inscrições 
Receberá dois emails – é importante que guarde ambos num lugar seguro. 
 

1) Um email da SagePay (donotreply@sagepay.com), a confirmar que o pagamento foi 
processado com sucesso 

2) Outro da Great Taste Team (noreply@gff.co.uk), a confirmar as suas inscrições, enviando-lhe 
a respectiva fatura – recibo. Não enviaremos outra fatura-recibo para além desta versão. 

 
 

O que acontece a seguir? 
Será contactado por e-mail quando as suas instruções de entrega estiverem disponíveis para 
descarregamento do Dashboard do MyGuild.  A avaliação realiza-se entre fins de Março e Junho, 
sendo as entregas solicitadas durante esse período. A Equipa do Great Taste visa dar um aviso prévio 
com, no mínimo, 2 semanas de antecedência à sua data de entrega programada. 
 
 

mailto:greattaste@gff.co.uk
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5. Esqueceu-se da sua senha? 
 

- Vá para https://hub.gff.co.uk/login 
- Introduza o endereço de e-mail que utilizou para se registar e clique em Next [A seguir] 
- Clique em Trouble signing in? 
- Clique em Send para receber um e-mail com um link para redefinir a sua senha 
-  

-  

-  
-  

-  
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- O e-mail será proveniente de noreply@gff.co.uk. Por favor clique no link no e-mail e siga os 

passos para redefinir a sua senha 
-  

-  
 

- Se o email de redefinição da senha não chegar no prazo máximo de 30 minutos, queira 
verificar a sua caixa de spam ou de lixo eletrónico. Caso não receba o email, queira por favor 
contactar myguild@gff.co.uk  

xxxxx@xxxxx 

xxxxx@xxxxx 
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