SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ismét változik az ALDI sajtótermék kínálata
Biatorbágy, 2019. március 11. – Rendszeres, féléves ritmusának megfelelően az ALDI ismét felülvizsgálta
sajtótermék kínálatát és változtat az üzleteiben található sajtótermékek körén. Az áruházlánc jellemzően
évente két alkalommal, tavasszal és ősszel tekinti át a Magyar Lapterjesztő Zrt.-vel közösen a napi- és
hetilapok értékesítését és ezek, illetve a vásárlói visszajelzések alapján dönt arról, hogy mely lapok legyenek
elérhetők az üzletekben. A döntés értelmében a következő félév során több kiadvány kikerül a
szortimentből, míg három új lap – a Hihetetlen magazin, a Magyar Hang hetilap és a Nők Lapja Egészség
magazin – országszerte megvásárolható lesz mind a 138 ALDI-üzletben. Ezzel az áruházlánc továbbra is 40
különböző sajtóterméket tart kínálatában, a vásárlók gazdasági és bulvár napi- és hetilapok, tudományos,
utazási, sport és egészségügyi témájú kiadványok közül választhatnak.
Az ALDI sajtótermék-kínálata évente kétszer változik, ez a mostani döntés is ennek a rendszeres folyamatnak
a részeként jött létre. A szortimentbe most felvett lapok várhatóan április első hetétől lesznek elérhetők az
ALDI üzleteiben. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. független piaci szereplőként üzleti döntéseit továbbra is
gazdasági alapon, a vevői igények figyelembevételével hozza meg. Kínálatáról, a vállalaton belüli
folyamatairól külső befolyásolási kísérletektől függetlenül dönt.
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 138 üzlettel van jelen a magyar
kiskereskedelemben és mintegy 3500 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 Magyarországon előállított 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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