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9 PAÍSES 

> 4,700 LOJAS

> 77,000 FUNCIONÁRIOS 

>  22 BILIÕES EUR 

TOTAL VENDA LÍQUIDAS 2019  

PORTUGAL ESPANHA

FRANÇA

LUXEMBURGO

HOLANDA

ALEMANHA POLONIA

BÉLGICA

DINAMARCA

O grupo ALDI Nord é um dos principais 
retalhistas a nível internacional. Com 
uma tradição de mais 100 anos, a marca 
ALDI é uma referência no segmento 
„discount“.
O nosso modelo de negócio segue os 
princípios da simplicidade e do foco no 
essencial. Através desta abordagem, con-
seguimos otimizar a nossa eficiência e 
oferecer aos nossos clientes produtos de 
elevada qualidade a preços acessíveis.

O grupo ALDI NORD

  ALDI Nord    ALDI SÜD    none

Mais de 77 000 colaboradores, em 9 
países europeus, desempenham um 
papel fundamental para o sucesso do 
grupo ALDI Nord.

O que nos motiva? O nosso compromisso de providenciar aos nossos clientes tudo  
o que precisam para o seu dia a dia - a qualquer hora e em qualquer lugar.

ALDI Nord e ALDI SÜD operam no mercado como 
entidades jurídicas distintas. Os grupos têm laços 
familiares e exploram sinergias ao nível das com-
pras, marca própria, design, controlo de qualidade 
e marketing.



 Æ Perfil da loja: 1500 - 2000 m2 de área bruta;

 Æ Frente de loja: 20-30 metros;

 Æ Pé direito: >3.5m;

 Æ Cais de carga/descarga: altura min. 1.2m;  
largura: 4.9m;

 Æ Área de influência: > 10 000 habitantes;

 Æ Boa visibilidade, zonas com muito movimento.

Conceito de lojas ALDI

 Æ Localizações para comprar ou arrendar: uso 
exclusivo, edifícios novos/existentes ou terrenos 
sem construção entre 5000 e 9000m2;

 Æ Área de influência: > 10 000 habitantes;

 Æ Boa visibilidade, bons acessos, zonas com muito 
movimento;

 Æ Desenvolvimento de formatos de utilização mista, 
com várias opções, exemplos: apartamentos, 
escritórios, consultórios médicos, creches.

 Æ Perfil de loja: 1500 - 2000 m2 de área bruta;

 Æ Frente de loja: 20 - 30 metros corridos;

 Æ Pé direito: > 3.5m;

 Æ Entregas: altura do cais: min. 1,2m; largura: 4.9m;

 Æ Movimento: > 7milhões de visitantes por ano

 Æ Perfil de loja: min. 700m2 area bruta;

 Æ Área de influência: > 20 000 habitantes num raio 
de 1000m;

 Æ Movimentação: > 25 000 pessoas por dia;

 Æ Desenvolvimento de uso misto.

LOJAS EM CENTROS URBANOS 

CENTRO COMERCIAL

LOJAS STAND-ALONE

PARQUE DE ESTACIONAMENTO



Superfície de vendas ALDI
O nosso conceito, moderno e atual, pretende contribuir para uma boa experiência dos clientes, nas nossas lojas.

Aqui, encontram tudo o que precisam para o seu dia a dia e podem fazer as suas compras  
de forma rápida e simples, num ambiente agradável e luminoso.



O que nos diferencia

 Æ Estamos sempre por perto - onde quer que as pessoas trabalhem ou vivam;

 Æ Agimos de forma simples, responsável e fiável - apesar da nossa dimensão;

 Æ Desenvolvemos, de forma constante, o nosso conceito comercial e 
procuramos optar por localizações de longo prazo;

 Æ Oferecemos produtos de elevada qualidade a preços acessíveis e procuramos 
tornar a experiência de compra o mais simples possível, para os nossos 
clientes;

 Æ Gerimos os nossos negócios de forma sustentável e orientada para o futuro, 
garantindo segurança e solvência;

 Æ Enquanto empresa familiar com uma longa tradição de sucesso, somos 
financeiramente independentes;

 Æ Oferecemos condições de trabalho atrativas aos nossos colaboradores;

 Æ Utilizamos recursos da forma mais eficiente possível, recorrermos a energias 
renováveis para gerar a nossa própria eletricidade e compramos energia 
verde;

 Æ Somos um parceiro forte e de confiança para produtores regionais e locais. 
Sempre que possível, os nossos produtos frescos são abastecidos localmente.

Como criadores do conceito ”discount“, estamos em permanente desenvolvimento e inovação,  
ao mesmo tempo que nos mantemos fiéis aos nossos pontos fortes.
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