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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

HVER DAG ENDNU BEDRE
ALDI HØRER TIL EUROPAS FØRENDE  
HANDELSSELSKABER

Fra at være en lille kerneforretning i Essen-
Schonnebeck har vi udviklet os til at blive den 
meget succesfulde ALDI kæde, opdelt i ALDI Nord 
og ALDI Syd, som er repræsenteret worldwide i 19 
lande med mere end 10.000 butikker.

Med en historie der går mere end 100 år tilbage, og 
som discountens grundlægger i Danmark, er ALDI 
en del af historien. Men vi vil også være en del af 
fremtiden med flere, større og bedre butikker. 

Derudover skal det ske igennem udvikling af vores 
sortiment, et attraktivt, moderne emballagedesign 
samt underholdende og informativ udformning af 
vores tilbudsavis.
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ENDNU VIGTIGERE
Vores medarbejdere er vores vigtigste  
ressource, og vi tilbyder:

 � Gode karrieremuligheder og mange muligheder 
for videreudvikling

 � Attraktive lønninger

 � Medansvar og medindflydelse

 � En sikker og stabil arbejdsplads

 � Danmarks mest interessante discountkæde
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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

ENDNU MERE BÆREDYGTIGT
Vores byggerier bliver i stigende grad udstyret 
med solcelleanlæg og bæredygtigt forsynet med 
elektricitet:

 � CO
2
 og propan som naturlige kølemidler

 � Moderne integrerede CO
2
-anlæg, der sparer 

varmeenergi

 � Effektiv belysning med LED

 � Konsekvent ressourcebevarelse

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport: https://www.aldi.dk/ansvar.html
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ENDNU MERE PLADS
Endnu mere kvalitet og friskhed:

 � Vi har lyttet til kunderne og har baseret vores 
nye butikskoncept på at give kunderne en 
bedre butiksoplevelse med fokus på de friske 
produkter

 � Vi vil være danskernes foretrukne dagligvare-
kæde med fokus på det, danskerne køber mest,  
i den bedste kvalitet, bæredygtigt og til den 
bedste pris
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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

ENDNU BEDRE 
INDKØBSOPLEVELSE
OVERSKUELIGT – OVERBLIK: 
Når man handler hos os, skal man kunne få 
alt, hvad man behøver i dagligdagen. Attraktivt 
præsenteret:

 � Overskuelige butikker

 � Masser af plads i gangarealerne

 � Et moderne udtryk

 � God shoppingoplevelse

Allerede ved ankomsten til parkeringspladsen - og 
især i butikken.
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ENDNU MERE LUFT
NYE PARKERINGSPLADSER - 2,80 M  
I STEDET FOR 2,50 M:
Vores parkeringspladser er særligt brede - så 
alle, der kommer til os, nemt kan stige ind og 
ud af bilerne.
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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

ENDNU MERE INDBYDENDE
VELKOMMEN TIL ALDI BUTIKKEN:

 � Børneindkøbsvogn til en afslappet og 
familievenlig indkøbstur

 � Facade med gulv til loft vinduer for 
en lysere atmosfære med masser af 
naturligt dagslys

 � Plads til cykelparkering foran 
butikken
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ENDNU MERE TILTALENDE
INDKØB I EN BEHAGELIG ATMOSFÆRE:

 � Anvendelse af materialer i særlig høj kvalitet 
giver et synligt kvalitetsudtryk udadtil

 � Højtsiddende vinduer hele vejen rundt i butikken 
skaber et lysbånd, der giver en lys og venlig 
atmosfære med masser af naturligt dagslys

 � Mere plads til flaskeautomater og Bake-Off 
faciliteter
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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

TIL SAMMENLIGNING: SALGSOMRÅDET

GAMMEL BUTIK:
4-500 m2 salgsområde

NY BUTIK:
Ca. 850 m2 salgsområde
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TIL SAMMENLIGNING: GANGBREDDEN
GAMMEL BUTIK:

 � Kompakt butiksudtryk

 � Begrænset gangareal

 � Små og smalle gange, 1,80 m

NY BUTIK:
 � Rummelig butiksoplevelse

 � Udvidet gangareal

 � Brede gange, 2,25 m

Begrænset gangareal

Udvidet gangareal
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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

ENDNU MERE PRAKTISK
DET NYE PANTEMBALLAGEOMRÅDE:

 � Nu i et separat pantmodtagelses-
rum

 � Hurtigere at betjene med god plads

 � Nem og tilgængelig pantautomat

FØR

NU
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ENDNU BEDRE SMAG
DET NYE BAKE-OFF REOLSYSTEM:
Enkel betjening af det helt friskbagte 
bake-off brød. Funktionel opfyldning 
fra bagsiden af reolen. 

Dette gør det lettere for kunden at 
købe bake-off, selv under opfyldning 
af varer.
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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

ENDNU MERE FRISKT
DET NYE FRUGT- OG GRØNTOMRÅDE:
Vores sortiment af frugt og grønt 
præsenteres mere attraktivt. Fremover 
placeret bagerst i butikken ved 
kølemøblerne.

FORDELENE:
 � Her er køligere, hvilket betyder, at 
frugt og grønt kan holde sig frisk i 
længere tid

 � LED i stedet for halogenbelysning giver 
fordele for produktets præsentation 
samt modningsproces

 � Det nye convenienceområde med 
friske og færdige produkter er placeret 
i umiddelbar nærhed
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ENDNU MERE UDVALG
FLERE VARER OG FLERE VALGMULIGHEDER:
Vi udvider og tilpasser sortimentet, så endnu flere kunder kan 
gøre hele deres dagligvareindkøb i vores butikker:

 � Flere varer i de friske kategorier

 � Sortimentet tilpasses løbende efterspørgslen

 � Det gør os mere relevante, når der skal handles dagligvarer
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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

ENDNU MERE INSPIRERENDE
PRÆSENTATIONEN AF VORES PRODUKTER:

 � Eksklusive områder for udvalgte højdepunkter og anledninger, 
for eksempel til særlige lejligheder, aktuelle tilbud eller populære 
produkter som “Økologi” eller “Udvalgte vine”
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ENDNU BEDRE BUTIKSINDRETNING
DET GODE LIGGER OGSÅ I DETALJEN: 

 � Højere til loftet: 3,5 meter i stedet for 3 meter

 � Brugen af LED i stedet for halogen giver 
mindre varmeudvikling, hvilket er gavnligt for 
friskheden af frugt & grønt

 � Bredere gangareal til afslappet indkøb

 � Væghængte dybfrysere gør kundebetjeningen 
lettere

 � Mere overskuelig navigation gennem tydelig 
kategoriskiltning i butikken
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Det nye ALDI DANMARK butikskoncept

ENDNU MERE PÅLIDELIG
DET ADSKILLER OS:

 � Vi er altid i nærheden - hvor folk 
arbejder eller bor

 � Vi er enkle, ansvarlige og pålidelige

 � Vi træffer langsigtede beslutninger

 � Vi tilbyder et varieret, ansvarligt 
sortiment med høj kvalitet til lave 
ALDI priser

 � Vi handler proaktivt og dermed 
bæredygtigt

 � Vi tilbyder sikkerheden fra en 
familieejet detailhandelsvirksomhed
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ENDNU TÆTTERE PÅ
ALDI Danmark har hovedsæde i Albertslund 
og er opdelt i tre regioner med tre centrallagre:

 � Haverslev

 � Karlslunde

 � Kolding

Kolding Karlslunde

Albertslund

Haverslev

Aarhus

Slagelse

Herning

Esbjerg

Odense

Aalborg

Randers
Holstebro

Vejle

København
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ALDI Danmark: Herstedøstervej 27-29, bygning C, 2620 Albertslund Tlf.: +45 8880 3500
Region Haverslev:  Industriparken 25, 9610 Nørager Tlf.: +45 9865 4511 Mail: infohav@aldi.dk
Region Karlslunde: Rørgangen 1-5, 2690 Karlslunde Tlf.: +45 4614 2000 Mail: infokar@aldi.dk
Region Kolding: Essen 30, 6000 Kolding Tlf.: +45 7556 6600 Mail: infokol@aldi.dk

TAK FOR DIN OPMÆRKSOMHED
OG PÅ GENSYN I ALDI


