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Mais imperdíveis do que nunca: ALDI lança campanha sem 

IVA para os seus achados 

De 15 a 18 de julho, vai ser possível encontrar os achados do retalhista 
alimentar a preços ainda mais baixos. Micro-ondas, varinhas mágicas e 
máquinas de sopa são alguns dos artigos selecionados com desconto 
direto.  

Carnaxide, Portugal, 14.07.2022 – Os achados do ALDI estão ainda mais 

imperdíveis. Pela primeira vez em Portugal, o retalhista alimentar vai ter em loja uma 

campanha sem IVA durante quatro dias, com desconto direto igual à taxa do IVA em 

vigor (23%), em produtos selecionados de bazar de várias categorias, tais como 

eletrodomésticos, bricolage e decoração. Os artigos são limitados ao stock existente 

e quem não quiser perdê-los, tem de visitar um ALDI rapidamente. 

Se já era possível encontrar produtos não alimentares úteis e diferenciadores a preços 

verdadeiramente competitivos nas lojas ALDI, a partir desta sexta-feira, os 

consumidores vão poder adquiri-los a um preço ainda mais irresistível. Micro-ondas, 

varinhas mágicas, máquinas de sopa, liquidificadoras e corta-sebes elétricos são 

alguns dos artigos selecionados que passam a beneficiar de um desconto direto, igual 

à taxa do IVA em vigor (23%). 

“Apesar de poderem encontrar produtos distintivos de bazar nas nossas lojas, todas as 

semanas, esta campanha oferece aos portugueses a oportunidade exclusiva de descobrir 

e experimentar novos produtos para o seu dia-a-dia, de elevada qualidade, a um preço 

único”, reforça Daniel da Silva, Managing Director Category Management da ALDI 

Portugal. 

A nova campanha sem IVA vem no seguimento da campanha “Achados do ALDI, 

imperdíveis até os perderes”, lançada em março deste ano, com o objetivo de reforçar 

o posicionamento da insígnia e dar a conhecer aos consumidores a existência das suas 

oportunidades semanais, que vêm dar resposta às tendências de consumo, a preços 

apelativos, recebendo, por isso, o nome de "achados". 

Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt ou o folheto semanal aqui.  
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https://www.aldi.pt/produtos/achados-do-aldi/4-dias-sem-iva.html
https://www.youtube.com/watch?v=UouJ3D66eM0
http://www.aldi.pt/
https://folhetos.aldi.pt/2022/s28-quarta-137-a-terca-197/

