
PRESS RELEASE 

30.06.2022   |   ALDI Retail Página 1/1 

ALDI apresenta os novos spots da sua campanha de 
poupança: “Não está bem? Muda para o ALDI”. 
 

Depois do lançamento do primeiro vídeo da campanha multimeios “Se 
não está bem, muda para o ALDI”, o retalhista alimentar volta a lembrar 
que é possível poupar e encontrar os melhores preços nas suas lojas, 
através de dois novos episódios cheios de humor e muita frescura.  

Carnaxide, Portugal, 30.06.2022 – Com a chegada do verão e do calor, aumenta a 

vontade de ir à praia, comer fora e fazer planos em família. Mas o tempo quente saberá 

melhor se lhe juntarmos a poupança e os refrescos a preços baixos. E nas lojas ALDI, 

isso é possível. A nova campanha, lançada pelo retalhista alimentar em maio, regressa 

com dois novos spots, que visam retratar alguns momentos comuns das férias dos 

portugueses. 

À semelhança do primeiro spot, que retratou uma situação caricata e do quotidiano, 

relacionada com a ida às compras, os dois novos vídeos trazem duas histórias 

igualmente familiares, como a compra de gelados na praia e o disfrutar de uma 

mariscada numa esplanada à beira-mar. É perante o valor apresentado, que as 

personagens ficam surpresas e indignadas, sendo incentivadas a fazer a escolha certa: 

“se não está bem (if it’s not okay), muda para o ALDI”. 

Com a nova campanha, o retalhista alimentar quer mostrar às famílias portuguesas 

que podem encontrar nas suas lojas os produtos que tanto gostam e para vários 

momentos e ocasiões, sempre com elevada qualidade e frescura, a um preço baixo. 

O retalhista discount pretende incentivar os consumidores a escolher de forma 

informada e consciente, convidando-os a visitar as suas lojas para conhecer as 

promoções exclusivas, bem como as suas marcas de eleição. 

Os dois novos spots já estão disponíveis em televisão e no digital. Em loja e no folheto 

semanal, os consumidores vão poder encontrar várias promoções no âmbito da 

campanha, em artigos das suas marcas próprias e de consumo privilegiado no verão.  

Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt. 
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