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EURO 2020 az Akváriumnál – Szurkoljunk együtt az ALDI-val!  
  
Az idei Futball Európa Bajnokság idején az ALDI Foodtruck válogatott 
grillételekkel, street food fogásokkal várja az Akvárium Klubhoz érkező szurkolókat.    
  
Biatorbágy, 2021.05.31. – Júniusban, a labdarúgó-Európa-bajnokság idejére igazi arénává alakul át a 
belvárosi Akvárium Klub, ahol mérkőzésről mérkőzésre élhetik át a vendégek a sport, a közös 
szenvedély és a közös szurkolás adta örömet. A kivetítőn követhető meccsek mellett számos 
vendéglátóhellyel együtt az ALDI Foodtruckja is várja a vendégeket a közösségi lét élményét is erősítő 
rendezvényen. Az ALDI a fesztiválokon már megszokott és megszeretett, az eseményhez legjobban 
illeszkedő szezonális kínálatából válogat, és ízletes grillételekkel, tartalmas street food választékkal 
készül az eseménysorozatra.  
 
„Az ALDI számára fontos a sport és az egészséges táplálkozás, amit az általunk forgalmazott 
élelmiszerek, szezonálisan kapható sporteszközök, illetve a Női Futógála támogatása is bizonyítanak. 
Tavaly elmaradtak azok a zenei fesztiválok, amelyeken az ALDI már évek óta jelen volt, ezért külön öröm, 
hogy vásárlóink és a focirajongók most ismét személyesen találkozhatnak velünk, és közösen 
szurkolhatunk a magyar csapatnak is” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 
országos ügyvezető igazgatója.  
  
Az ALDI Foodtruck minden nap 14.00 és 0.00 között várja a vendégeket, az eseménysorozat kezdetétől, 
2021. június 11-től egészen a döntő napjáig, 2021. július 11-ig. Az ételek elfogyasztásához és a 
szurkoláshoz mobil asztalok és padok állnak majd rendelkezésre, a meccsen kívüli idő tökéletes 
eltöltéséhez klasszikus csocsóval, grillszendvicsekkel és 07.03-án napközben a street foodban 
verhetetlen Fördős Zével közös főzéssel készül az ALDI.   
  
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 148 üzlettel van jelen 
a magyar kiskereskedelemben és több mint 4200 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.  
    
Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/vallalat/sajto/fotok/  
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