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GO PINK! – az ALDI idén 1 000 000 forinttal támogatta a mellrák 
ellen küzdő alapítványokat 

 
Biatorbágy, 2020.11.06. Megelőzés, önvizsgálat, szűrés – az ALDI idén is összefogott partnereivel 
a mellrák elleni küzdelemért, a GoPink! nemzetközi kezdeményezés hazai sikeréért. 
 
A mellrák elleni küzdelemre, a szűrésre és a megelőzésre a rózsaszínnel buzdító GoPink! idén ősszel is 
világszerte számos akciót hirdetett. A kampány felhívta a figyelmet arra, hogy az idejében felismert 
mellrák jó eséllyel gyógyítható és rendszeres testmozgással, a stressz kezelésével, egészséges 
táplálkozással, illetve a megfelelő tápanyagok bevitelével a betegség akár meg is előzhető. Az 
önvizsgálatra és a szűrővizsgálatokra való felhívás szintén a kampány fontos részét képezte, hiszen 
elengedhetetlen a rendszeres szűréseken való részvétel, valamint így lehetőség nyílik a korai 
elváltozások felismerésére, időben megszülethet a diagnózis és megkezdődhet a kezelés, amely életet 
menthet. 
2020-ban az ALDI Magyarország a Bio-Fungi Kft. és a Del Pierre C. Europe Kft. közreműködésével immár 
8. éve csatlakozott a GoPink! mozgalomhoz, és 1 000 000 forint anyagi támogatással segítette a mellrák 
ellen küzdő alapítványokat. 
Az áruházlánc egyik partnere a csiperke- és laskagombák termesztésére szakosodott Bio-Fungi Kft volt. 
Az együttműködés keretében az ALDI idén októberben 500 000 forintos felajánlással támogatta a 
partnercég által segített „Alapítvány a Szent Margit Kórház Sebészetéért” munkáját.  
A kampányhoz idén is csatlakozott a Del Pierre C. Europe Kft., amely az „Emlőrák Gyógyításáért 
Alapítvány” működését segítette, ehhez járult hozzá az ALDI további 500 000 forinttal. 
Az áruházlánc bízik abban, hogy a kampány során még több emberhez eljutott a GoPink! üzenete, és a 
vásárlói aktivitás révén idén még több adománnyal segíthették közösen a kezdeményezést, ezáltal is 
támogatva a figyelemfelhívást a téma fontosságára, a prevencióra és a szűrések jelentőségére.  
 
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 146 üzlettel van jelen 
a magyar kiskereskedelemben és közel 4200 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt 
egyéni és csoportos utazások, szállások és 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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