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Balatonfenyvesen nyitja meg új üzletét az ALDI
Biatorbágy, 2022.04.21.– Újabb üzletet nyit az ALDI a Balaton partján. Az eddigi 15 áruház mellett
a jövőben Balatonfenyvesen is elérhetővé válik az ALDI kínálata. Az itt nyíló üzlet a településen
és vonzáskörzetében élő, továbbá a régióban kiránduló, üdülő vendégek számára is ideális
bevásárlási megoldást kínál alacsony áron. A Vörösmarty utca 10. szám alatt található, könnyen
megközelíthető üzlethelyiségben az ALDI megszokott magas minőségű termékei és gazdag
választéka várja a vásárlókat.
Az ALDI Magyarország fontosnak tartja, hogy minél több vásárló számára tegye elérhetővé kedvező árú
saját márkás kínálatát, ezért – a helyi fogyasztói igényeket is figyelembe véve – megnyitja első üzletét
Balatonfenyvesen. A vállalat 2021 novemberében kezdte el a korábban is kiskereskedelmi egységnek
helyt adó ingatlan felújítását, amelynek során az épületet teljes körűen korszerűsítették, gépészetét és
elektromos hálózatát pedig felújították, illetve energiatakarékos LED-fényforrásokat építettek be. A
külső felújítás során impozáns, modern homlokzat került kialakításra. Az áruház autóval, gyalogosan és
kerékpárral is jól megközelíthető. A közelben található vasútállomás segítségével a tömegközlekedők,
ingázók és vonattal érkező turisták számára is könnyen elérhető az ALDI balatonfenyvesi egysége.
Az árusítóteret az ALDI legújabb belső dizájnja szerint alakították ki. A zöldség-gyümölcs pult a
bejáratnál található, így a vásárlók az üzletbe lépve mintegy 120 fajta zöldségből és gyümölcsből
választhatnak, amelynek nagy része magyar forrásból érkezik az ALDI-hoz. A tágas eladótér lehetővé
teszi, hogy mind a zöldség-gyümölcs pult, mind az „Azon melegében” látványpékség nagy prezentációs
felületet kapjon, így kényelmesen elérhető a vásárlók számára. A látványpékség kínálatában ötvenféle
frissen, helyben sütött kenyérrel, illetve édes és sós pékáruval – köztük számos laktóz- és gluténmentes
termékkel – várja a vásárlókat. A látványpékség modern bútorzatában minden egyes termék külön
rekeszben kap helyet, és mindegyik rekesz önzáró ajtóval rendelkezik, a vásárlók pedig a kihelyezett
fém fogóeszközökkel választhatják ki a terméket. Az áruház ezzel is a higiénikus és biztonságos
vásárlást segíti. A hűtőpultokban több mint 40 különböző Kokárdás saját-márkás tejtermék várja majd
a vásárlókat, amelyek kizárólag magyar alapanyagból, hazai feldolgozásban készülnek, így
beszerzésüknek és szállításuknak is alacsonyabb a karbonlábnyoma.

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 154 üzlettel van jelen
a magyar kiskereskedelemben és több mint 4500 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 saját tulajdonú boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá
klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó
üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. Az ALDI környezetvédelmi
tevékenységével elnyerte Az Év Környezettudatos Kereskedője 2021-es díjat. Az ALDI Magyarország lett
a PwC 2021 Legvonzóbb Munkahelye Díj első helyezettje a kiskereskedelem kategóriában. A vállalatról
bővebb információ a www.aldi.hu honlapon található.
Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/vallalat/sajto/fotok/
Sajtókapcsolat
Pákolicz Attila
Solutions Communications Kft.
Telefon: 36 70 634 88 76

aldi.hu

Sajtóközlemény

E-mail: a.pakolicz@solutionscom.hu / sajto@aldi.hu

aldi.hu

