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Iskoláknak adományozott laptopokat az ALDI 

Biatorbágy, 2020.04.06. Az áruházlánc mintegy tízmillió forint értékben adományozott 
számítógépet hazai általános iskolák, középiskolák és diákotthonok részére az online tanulás 
támogatása céljából. 
 
Az ALDI Magyarország számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, valamint, hogy 
szolidaritást vállaljon mindazokkal a tanárokkal, diákokkal és szülőkkel, akik a koronavírus járvány ideje 
alatt különösen nehéz helyzetbe kerültek. A vállalat legújabb karitatív akciója keretében országosan 80 
új laptopot juttatott el mintegy 40 oktatási intézménynek a távoktatás lehetőségének biztosítása 
céljából. Ezzel a kezdeményezéssel az ALDI elsősorban azoknak az intézményeknek és családoknak 
szeretne segítséget nyújtani, ahol nem állnak rendelkezésre a digitális tanuláshoz elengedhetetlen 
infokommunikációs eszközök. A kampány során meghatározó szempont volt, hogy a lehető legtöbb 
megyében és a lehető leggyorsabban jusson el a segítség az oktatási intézményeknek. 
 
A számítógépek Microsoft Office előfizetéssel, modern audio-vizuális technológiával, beépített 
magasfelbontású webkamerával és mikrofonnal rendelkeznek, melyeknek köszönhetően a diákok 
otthonról is könnyedén hozzáférhetnek a tananyaghoz és be tudnak csatlakozni a digitális órákra. A 
laptopokat a vállalat 2020 márciusában már el is juttatta a támogatott iskolák részére és ezzel lezárult 
a karitatív akció.  
 

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 144 üzlettel van jelen 
a magyar kiskereskedelemben és több mint 3800 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt 
egyéni és csoportos utazások, szállások széles körét kínálja online platformon, továbbá öt 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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