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Aldi vender tilbage til Tjørring med ny og
moderniseret butik d. 19. november
I Tjørring har der længe været snak om åbningen af en ny,
moderne dagligvarebutik – og nu sker det! Fredag d. 19.
november åbner en helt ny Aldi-butik på adressen Valløvej 2.
Butikken er en del af Aldis nye butikskoncept med lyse lokaler,
brede gange og frugt og grønt i front. Butiksåbningen bliver fejret
med en særlig konkurrence, goodiebags, gratis croissanter og
besøg af borgmester Dorthe West (V).

Foto fra venstre: Butikschef Mikkel Ersteiner, Souschef Marius Lillelund og Souschef Marco Arlyng

Dagligvarekæden Aldi er i gang med at bygge nye butikker i hele landet
under overskriften ’Det nye Aldi’. Den 19. november åbner en ny og
moderniseret Aldi-butik i Tjørring på Valløvej 2, og med sin centrale
placering bliver det nemt for kunderne at komme hjem med mere til
hverdagen, som Aldis slogan lyder. I fire år har det ikke været muligt at
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handle i Aldi i Tjørring, da byens tidligere Aldi-butik lukkede i 2017, og
lejemålet blev opsagt.
Nu ser distriktschef i Aldi, Daniel Elgaard, frem til at invitere kunderne
ind i byens nye Aldi:

”Kunderne i Tjørring kan se frem til en stor og flot dagligvarebutik, hvor der
er stort fokus på friske varer, friskbagt bake-off og nye spotvarer to gange
om ugen – et friskt pust til byen.”
Nyt, lokalt butiksteam og solceller på taget
Med den nye butik følger også et nyt hold af medarbejdere, som
butikschef Mikkel Ersteiner glæder sig til at introducere:
”Det er et helt nyt hold af medarbejdere, som hovedsageligt består af
lokale fra området. Jeg har selv gået på Lundhøjskolen, så man kan sige, at
det er en lokal dreng, der vender hjem. Vi er alle topmotiverede og glæder
os enormt meget til at komme i gang og give vores kunder en masse gode
indkøbsoplevelser.”
Den nye butik har solceller på taget, som leverer grøn strøm til butikken.
På solrige dage kan solcelleanlægget producere mere strøm, end butikken
selv forbruger, men den overskydende strøm går naturligvis ikke til spilde.
Solcelleanlægget leverer nemlig også strøm til to elbil-ladere på
parkeringspladsen, som kunderne kan benytte, mens de handler.
Åbningsfest med gratis goodiebags og konkurrence
Vil man være en af de første til at besøge den nye Aldi på Valløvej 2, er
butikken åben fra fredag d. 19. november kl. 8:00. Og som altid, når Aldi
slår dørene op til en ny butik, vil åbningsdagen være en festdag.
Fra 7:30 er der gratis, friskbagte croissanter til de morgenfriske, og de
første 100 kunder, som handler i butikken, får en gratis goodiebag med
hjem. Ved åbningen får butikken også besøg af borgmester Dorte West
(V)
I tre uger efter åbningsdagen vil der desuden være særlige åbningstilbud i
butikken, og alle kunder kan deltage i en stor bon-konkurrence. Hver uge
trækkes en vinder, som får to minutter til at fylde en indkøbsvogn med alt,
hvad hjertet begærer helt uden at slippe en krone. For at deltage i
konkurrencen skal man skrive navn og telefonnummer på sin bon og
lægge den i konkurrence-kassen ved udgangen.
Fakta om Aldi i Tjørring
Adresse: Valløvej 2, 7400 Herning (Tjørring)
Åbningstider: 8-21
Størrelse: 1200 m2 med 78 parkeringspladser og to ladere til elbiler
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Fakta om Aldi Danmark
Aldi Danmark åbnede sin første butik i 1977 og var den første discountkæde i
Danmark. I dag er der 184 Aldi-butikker over hele landet og ca. 2.800 medarbejdere.
Grundtanken i Aldi er at tilbyde et nøje udvalgt sortiment af dagligvarer i god kvalitet
til den lavest mulige pris. For at styrke Aldis position i Danmark og imødekomme
kundens behov i dag og i fremtiden har Aldi Danmark siden 2018 arbejdet målrettet
på at modernisere og udvide butiksnettet samt tilpasse varesortimentet med bl.a.
flere kendte brands kombineret med stærke private label produkter og et større fokus
på bæredygtighed og økologi. ALDI Danmarks fortsatte udvikling og vækst bygger på
et solidt fundament i ALDI Nord gruppen, som er repræsenteret i ni europæiske
lande og beskæftiger flere and 77.000 ansatte.
For yderligere information, kontakt venligst:
Louise Wendelbo, Kommunikationschef i Aldi Danmark, 28 44 77 56
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