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ALDI Portugal traz brinquedos de madeira para este Natal 
 
Para este Natal, a ALDI Portugal apresenta uma seleção de brinquedos em madeira 
dedicados aos mais pequenos, com que os pais também vão querer brincar. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a chegada dos dias mais frios, começam também os preparativos para uma das épocas mais 
acarinhadas pelos portugueses: o Natal. Este ano e a pensar nos mais novos, a ALDI Portugal traz 
uma gama variada de brinquedos em madeira, que prometem trazer alguma nostalgia: dos blocos 
de construção aos puzzles, das casas de bonecas aos kits de cabeleireiro ou médicos, há opções para 
todos os gostos e idades. Para além de divertidas e acessíveis, estas propostas são pedagógicas e 
amigas do ambiente, já que todas contam com o certificado FSC® (Forest Stewardship Council®), 
que assegura que os produtos provêm de florestas bem geridas e outras fontes controladas e que 
oferecem benefícios ambientais, sociais e económicos. 

 
E se o Natal é para as crianças, os presentes ficam por conta dos adultos. Assim, e para além desta 
seleção de brinquedos em madeira, a ALDI Portugal conta com um mundo de sugestões para miúdos 
e graúdos, que vão desde o vestuário e acessórios, passando pela decoração ou pelos gadgets. 
Todas estas propostas estão disponíveis para consulta no novo catálogo de Natal da ALDI Portugal, 
que conta com o primeiro índice cronológico a ser colocado neste tipo de folheto. A ideia desta 
estrutura é proporcionar ao cliente uma consulta rápida e simples de quando vai poder encontrar 
os produtos que deseja, nas lojas ALDI, ao mesmo tempo que lhe permite, logo, destacar os seus 
produtos favoritos e fazer a sua lista de compras de Natal.  
 
O catálogo de Natal da ALDI já está disponível nas lojas da marca, e os produtos destacados já estão 
disponíveis. 
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SOBRE A ALDI 
 
A cadeia ALDI conta, atualmente, com 81 lojas em Portugal e mais de 2.000 colaboradores e assume ter um 
plano de expansão ambicioso, admitindo a inauguração de um número considerável de lojas em geografias 
onde ainda não está presente, mas também o reforço da sua presença, em algumas zonas. 
Com um posicionamento assente na forte oferta de produtos de produtos frescos e nas suas marcas 
exclusivas, a ALDI apresenta uma gama alargada na área da frescura, produtos biológicos, vegetarianos e 
vegan, sem glúten e sem lactose, de elevada qualidade e preços competitivos. Para corresponder às 
necessidades do mercado português, é dada preferência aos produtores nacionais em várias categorias, como 
na fruta e legumes ou na carne fresca que, neste caso, é praticamente toda de origem nacional.  

Como empresa internacional de retalho o grupo empresarial ALDI Nord tem consciência das consequências 
da sua atividade empresarial para o ambiente e para a sociedade. Na sua Política de Responsabilidade 
Empresarial "Simplesmente responsável" o grupo, ao qual a ALDI Portugal pertence, define o seu 
posicionamento em vários áreas de atuação que vão desde a responsabilidade pelas condições sociais e 
ambientais na cadeia de abastecimento e a implementação de medidas para a conservação de recursos, até 
ao seu compromisso social e que se refletem, por exemplo, na oferta de produtos produzidos de forma 
sustentável. 

 
 
CONTACTOS 
Departamento de MarCom                marketing@aldi.pt 
ALDI Portugal            www.aldi.pt 
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