
 

Numune Gönderim Talimatları  

Tat değerlendirmeleri ürün kaydınız için teşekkür ederiz. Şimdi, ürünlerinizi test edebilmemiz için numuneleri 
gönderebilirsiniz. 

Ürünlerinizin türüne ve orijinine bağlı olarak sizlere hangi tesisimize numune gönderimi yapabileceğinizi 
bildireceğiz. Taste Institute’teki kontak kişi kaydınızdan kısa bir süre sonra sizinle iletişime geçecek ve numune 
gönderim adresi ile gönderim ayrıntılarını sizlerle paylaşacaktır. Gerekli durumlarda bizimle info@taste-
institute.com  üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 
 
Numunelerinizin doğru şekilde ve zamanında Taste Institute tesisine teslim edilmesi sizlerin sorumluluğundadır. 
International Taste Institute numune gönderiminden sorumlu tutulamaz.  
 
Son Tarihler: 
Lütfen nakliye ve gümrük işlemleri için (15 gün kadar süre alabiliyor) yeterli süreyi göz önünde bulundurarak 
www.taste-institute.com üzerinden belirtilen son tarihlere uyunuz. 
Her yıl, üzülerek de olsa örneklerin geç gelmesi nedeniyle değerlendirmeleri iptal etmek zorunda kalıyoruz.  
 
Gönderilecek numune miktarları: 
Lütfen 24 porsiyon hazırlamaya yeterli sayıda numune gönderin. 
İçecek ürünleri için lütfen aşağıdaki yönlendirmeleri izleyin: 
-Su, bira ve alkolsüz içecekler: 12 küçük şişe (25-33cl) veya 6 büyük şişe (0,5-1L) 
-Çay & kahve: 24 porsiyon 
-Spirits (Alkollü İçecekler): 3 şişe (0.75-1L) 
 
 
Her numune için belirtilecekler:  
Lütfen kaydedilen her ürün için karşılık gelen ürün REFERANS NUMARASINI (örn: 9022639) belirtiniz.  
Ambalajın ön yüzünün fotoğrafını çekebilmemiz için lütfen Referans Numarasını numunenin ön yüzüne 
yazmayınız. Referans numarasını, ürün kaydınızdan sonra mail adresinize gönderilen fatura üzerinden ya da 
hesabınızın "Faturalarım" bölümünden faturanızı indirerek görüntüleyebilirsiniz.  
 
Incoterms: DDP (Delivered Duty Paid) (Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak) 
Teslim masrafları, vergiler, ithalat ve numunelerin nakliyesi için gümrük vergileri göndericilerin 
sorumluluğundadır. Bu bilginin kargo firmasına gönderici tarafından iletilmesi gerekmektedir (ek1’de örnekleri 
görebilirsiniz). Bu maliyetlerden herhangi birinin Taste Institute'e fatura edilmesi durumunda, Taste Institute bu 
maliyetler için göndericiyi yeniden faturalandırılacaktır. 
 
Teslimat Adresi:  
Ürünlerinizin türü ve orijinine bağlı olarak, Taste Institute’teki kontak kişi kaydınızdan kısa bir süre sonra sizinle 
iletişime geçecek ve ilgili numune gönderim adresini sizlerle paylaşacaktır 
 
Proforma Fatura: 
Koli üzerine lütfen İNGİLİZCE OLARAK aşağıdaki açıklamalar ile birlikte Proforma fatura ekleyiniz (Proforma fatura 
örneği www.taste-institute.com adresi üzerinden indirilebilir ve Ek2 üzerinden ulaşılabilir).  

- International Taste Institute'e adresli (Kontak kişi tarafından sizlere paylaşılacaktır) 
- Açıklama: Her bir ürün için açıklama yazın.  



- Fiyat: “Herhangi bir ticari değeri yoktur” 
 

- Toplam Fiyat: Maksimum 20 euro olacak şekilde bir miktar belirleyiniz.(daha yüksek bir fiyat 
belirlemeyiniz, daha yüksek miktarlar, ek vergilendirmeye ve ücretlendirmelere sebep olabilir 

- Ek bilgier (ingilizce olarak ekleyiniz): 
o “Food samples for analysis, to be destroyed after analysis” 
o “No commercial value” 
o “DDP” 

 
Koli üzerine: 
Lütfen aşağıdakileri İNGİLİZCE olarak belirtin: 

- “Samples for analysis. To be completely destroyed after analysis.” 
- "DDP” (Delivered Duty Paid)  
- Taze & Dondurulmuş ürünler için : "Urgent delivery” / “Keep Fresh” / “Keep Frozen”.  
- Bazı ürünler için, Taste Institute’teki kontak kişi, paket üzerine İngilizce olarak ürünün içerik bilgileri gibi 

ek bilgiler eklemenizi talep edebilir. 

 
ÖNEMLİ: AB üyesi olmayan ülkelerden gönderilecek numuneler için 
Hayvansal içerikler içeren ürünlerin AB'ye gönderilmesinin kanunen yasak olduğunu lütfen unutmayın. 

 

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



Ek 1: numune gönderim kaydı oluşturma örneği 

UPS sistemi üzerinden: 

 
 
DHL sistemi üzerinden:  

 



Ek 2 : proforma fatura örneği 
 

Date: 
Invoice number:   

PROFORMA INVOICE 
 
SHIPPED TO: 
Tesisimizin adresi (Kontak kişi tarafından sizlere paylaşılacaktır) 
 

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) 


