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ALDI trapt schooljaar af met 24 nieuwe 

emoji®  

Erpe-Mere, 25 augustus 2022 – Van een glitterende discobol tot rock-‘n-

rollkapsels. De emoji® strijken vanaf zaterdag 27 augustus opnieuw 

neer in alle 440 Belgische ALDI-winkels. Klanten kunnen dit jaar 24 

gloednieuwe emoji® verzamelen, volledig in het teken van muziek.   

Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht laat ALDI de verzamelgekte opnieuw 

losbreken: vanaf 27 augustus tot en met 8 oktober kunnen klanten 24 compleet 

nieuwe emoji® verzamelen. Per aankoopschijf van € 15 ontvangt de klant een gratis 

emoji® (poppetje met zuignapje). De emoji® kunnen worden verzameld in een 

verzamelalbum dat klanten kunnen aankopen voor € 2,49. 

Er zit muziek in 

Tijdens de vorige editie stonden de emoji® in het teken van verse 

voeding. Dit jaar steekt ALDI de welgekende poppetjes in een muzikaal 

jasje onder de naam emoji® Beats. De komende zes weken kunnen 

klanten verrassende emoji® zoals Funky Fez, Fil Folk en Rocka Billy 

verzamelen en zelfs een glow-in-the-dark figuurtje en een glitter-

versie.  

Isabel Henderick, Managing Director Marketing en Communicatie bij ALDI: “Muziek 

is de manier bij uitstek om emoties te uiten. Door verschillende 

muziekstijlen te vertegenwoordigen, spreken de emoji®-figuurtjes ook 

dit keer een ruim publiek aan.”  

Het muziekthema wordt volledig doorgetrokken in het nieuwe emoji®-

album en de twee bijhorende gezelschapspelletjes: een muziekquiz 

en een dansspelletje.  

Meer dan een verzamelactie 

De voorbije twee edities van de emoji®-verzamelactie waren telkens een enorm 

succes, vooral bij jonge gezinnen. De emoji®-poppetjes zijn uitgegroeid tot meer dan 

louter een verzamelactie. “De figuurtjes maken ondertussen deel uit van 

het educatief speelgoed bij vele families en ook in scholen,” vervolgt 

Henderick.  

Op sociale media doken tijdens de vorige edities tal van verzamelgroepen 

op. ALDI lanceert ook zelf een Facebook-groep waar klanten 

gemakkelijk emoji® kunnen ruilen. 
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Beeldmateriaal van de emoji® via de volgende link: https://we.tl/t-Dvfhs0hL3N  

Link naar de Facebook-ruilgroep: ALDI emoji® Group | Facebook   

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre      

Manager External Communication   

GSM: + 32 (0)494 58 39 00   

Mail: media@aldi.be  

 

Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd door 7 regionale 

hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. Ruim 7.900 medewerkers 

vormen het kloppende hart van deze groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter focust op producten van 

hoge kwaliteit tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes van de groep is het personeelsbestand dat meer dan 

77.000 medewerkers telt in Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en 

Spanje. Meer info op https://www.aldi.be/nl/  

Per aankoopschijf van 15 euro: Uitgezonderd tabakswaren. Alle actievoorwaarden op aldi.be/emoji. Zolang de voorraad strekt. emoji® and emoji 

- The Iconic Brand® are registered trademarks. ©2015-2022.  
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