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Ötödszörre is Superbrands-díjas az ALDI 
 

Biatorbágy, 2019. június 6. – Az ALDI Magyarország 2014, 2016, 2017 és 2018 után ismét kiérdemelte a 

Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága által odaítélt Superbrands díjat. 
 
A Superbrands védjegy közel 90 országban szimbolizálja a nagyközönség számára a magas minőséget 
képviselő márkákat. A nemzetközi program rangos elismerése a legkiválóbb fogyasztói és üzleti 
brandeknek. Mint minden évben, most is egy 45 tagú, független, marketingszakemberekből és 
vállalatvezetőkből álló bizottság dönt előszűrés után arról, hogy mely márkák érdemlik ki Magyarországon a 
fogyasztók előtt a Superbrands logó használatát. Az ALDI idén ötödik alkalommal kapta meg ezt az 
elismerést. 2019 egyúttal a Superbrands számára is kerek évforduló Magyarországon, hiszen a Superbrands 
Magyarország Szakértői Bizottsága 15. alkalommal ítélte oda a díjakat. A döntés során a szakmai szempontok 
érvényesítése kiemelkedően fontos a Bizottság számára, hiszen a díjra önállóan jelentkezni nem lehetséges.  
 
„Ez az elismerés kiváló ár-érték arányú, széles szortimentünknek és az áruházláncnál dolgozók munkájának 
is szól. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy immár ötödik alkalommal érdemeltük ki a Superbrands díjat. Az 
ALDI továbbra is a tőle megszokott, széles árukínálattal és alacsony árakkal áll vásárlói rendelkezésére, 
miközben folyamatosan bővíti saját márkás termékeit, és komoly hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra” – 
mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója a díj kapcsán.  
 
Az ALDI vásárlói a Superbrands díjjal az üzletekben, a weboldalon, az áruházlánc közösségimédia-felületein 
és saját akciós újságjában is találkozhatnak majd. 
 

Az ALDI-ról  
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket biztosít 
vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg 
hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 139 üzlettel van jelen a magyar 
kiskereskedelemben és mintegy 3300 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és 
csoportos utazások, szállások és repülőjegyek széles körét kínálja online platformon, továbbá három 
üzletének parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai 
központjának, mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá 
klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatású-
gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon 
található. 
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