
 

Οδηγίες αποστολής δειγμάτων  
 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εγγραφή των προϊόντων σας στις αξιολογήσεις μας. Τώρα ήρθε η 
στιγμή να μας στείλετε τα δείγματα των προϊόντων σας για να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε.    
 
Ανάλογα με τον τύπο και την προέλευση των προϊόντων σας, θα σας ενημερώσουμε σε ποια από τις 
εγκαταστάσεις μας, θα πρέπει να γίνει η παράδοση των δειγμάτων σας. Το πρόσωπο επαφής σας στο Taste 
Institute θα επικοινωνήσει μαζί σας λίγο μετά την εγγραφή για να σας κοινοποιήσει τη σωστή διεύθυνση 
παράδοσης και τα στοιχεία αποστολής. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του 
info@taste-institute.com.  
 
Η σωστή και έγκαιρη παράδοση των δειγμάτων σας στις εγκαταστάσεις μας είναι υπό τη δική σας ευθύνη. Το 
International Taste Institute δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την αποστολή των δειγμάτων.  
 
Προθεσμίες: 
Παρακαλούμε να σεβαστείτε τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο www.taste-institute.com έχοντας υπόψη τον 
απαραίτητο χρόνο για τη μεταφορά και -όταν τα δείγματα έρχονται από χώρες εκτός ΕΕ- για τον εκτελωνισμό 
(μπορεί να κρατήσει έως και 15 ημέρες).   
Κάθε χρόνο, δυστυχώς αναγκαζόμαστε να ακυρώσουμε αξιολογήσεις ορισμένων προϊόντων εξαιτίας των 
αργοπορημένων αφίξεων των δειγμάτων.  
 
Ποσότητες δειγμάτων για αποστολή 
Παρακαλούμε στείλτε αρκετά προϊόντα για να προετοιμάσουμε 24 μερίδες. 
Για τα ποτά, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 
Νερά, μπύρες και αναψυκτικά: 12 μικρές φιάλες (25-33cl) ή 6 μεγάλες φιάλες (0,5-1L) 
Τσάι & καφές: για 24 μερίδες 
Οινοπνευματώδη: 3 φιάλες (0,75-1L) 
 
Να αναφέρεται σε κάθε δείγμα: 
Παρακαλούμε να αναφέρετε το αντίστοιχο REFERENCE ID του προϊόντος (π.χ. 9012345) σε κάθε δείγμα. 
Παρακαλούμε να αποφύγετε να αναγράψετε το REFERENCE ID μπροστινή όψη της συσκευασίας, ώστε να 
μπορούμε να πάρουμε μια ωραία φωτογραφία του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε το REFERENCE ID 
στο τιμολόγιο που έχετε λάβει μέσω email κατά την εγγραφή του προϊόντος σας ή μπορείτε να 
κατεβάσετε αυτό το τιμολόγιο στην ενότητα "Τα τιμολόγιά μου" του λογαριασμού σας. 
 
Incoterms: DDP (Delivered Duty Paid) 
Τα έξοδα αποστολής, οι φόροι, οι δασμοί και τα έξοδα εκτελωνισμού για την αποστολή δειγμάτων σας 
επιβαρύνουν εσάς. Θα πρέπει να το διευκρινίσετε αυτό  στην μεταφορική σας εταιρία (παραδείγματα 
στο παράρτημα 1). Εάν κάποιο από αυτά τα έξοδα τιμολογηθεί στο Taste Institute, θα σας τιμολογήσουμε 
εκ νέου για αυτά τα κόστη. 
 
Διεύθυνση παράδοσης: 
Ανάλογα με τον τύπο και την προέλευση των προϊόντων σας, το πρόσωπο επαφής σας θα επικοινωνήσει μαζί σας 
λίγο μετά την εγγραφή, για να σας κοινοποιήσει τη διεύθυνση παράδοσης της αντίστοιχης εγκατάστασής μας.  
 
Proforma 
Επάνω στο πακέτο, παρακαλούμε να επισυνάψετε ένα proforma invoice ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ με τις παρακάτω αναφορές 
(ένα προσχέδιο είναι διαθέσιμο για κατέβασμα στο www.taste-institute.com και στο παράρτημα 2). 

− Διεύθυνση αποστολής του International Taste Institute (η οποία σας έχει κοινοποιηθεί από το πρόσωπο 
επαφής σας) 
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− Description: Δώστε μια σύντομη περιγραφή για κάθε προϊόν   

− Price: “No commercial value” 

− Total price: συμπληρώστε ένα συνολικό ποσό μικρότερο των 20 ευρώ (μη βάλετε μεγαλύτερο ποσό 
καθώς θα επιβληθούν επιπλέον φόροι και έξοδα)  

− Επιπλέον πληροφορίες: 
o “Food samples for analysis, to be destroyed after analysis” 
o “No commercial value” 
o “DDP” 

 

Επάνω στο πακέτο: 
Παρακαλούμε να αναγράψετε τα παρακάτω ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: 

− “Samples for analysis. To be completely destroyed after analysis” 

− “DDP” (Delivered Duty Paid) 

− “Urgent delivery” / “Keep Fresh” / “Keep Frozen” if relevant for fresh & frozen products. 

−  Για μερικά είδη προϊόντων θα σας ζητηθεί από το πρόσωπο επαφής σας στο Taste Institute να 
προσθέσετε συμπληρωματικές πληροφορίες στο δέμα, όπως για παράδειγμα μια λίστα με τα συστατικά 
του προϊόντος στα Αγγλικά. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για αποστολές από χώρες εκτός ΕΕ  
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι απογορεύεται από το νόμο η αποστολή προϊόντων που περιέχουν συστατικά 
ζωϊκής προέλευσης στην Ε.Ε.  
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Παράρτημα 1: παράδειγμα παραγγελίας αποστολής   

Στο σύστημα της UPS: 

 
 
Στο σύστημα της DHL:  

 



Παράρτημα 2: προσχέδιο proforma invoice  

Date: 

Invoice number:   

PROFORMA INVOICE 

 
SHIPPED TO: 
Διεύθυνση της εγκατάστασης 

SHIPPED BY: 
Company name: 
Address: 

       

DESCRIPTION 
 

Quantity            Price 
(euros) 

Ex 1: Olive oil 750ml 3 3,00 

Ex 2: Green tea box 200g 3 3,00 

Ex 3: Blond beer 33cl 12 3,00 

   

   

   

   

   

   

TOTAL (should be below 20 EUR)  12€ 

   

 

REMARKS:  - Food Samples for Analysis, to be destroyed after analysis. 

- No Commercial Value 

- DDP 

 

“We hereby certify that the above is true and correct” 

(Signature & Name and title of authorized person) 


