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Erpe-Mere, 15 december 2020 – Met maar liefst zeven gelijktijdige
winkelopeningen verspreid over het hele land, zorgt ALDI voor een
unicum in de Belgische retail. Deze krachttoer zorgt ervoor dat het
winkelpark van de discounter in één klap 9.000 m² nieuwe
winkelruimte rijker is.
Kortrijk, Ertvelde, Quaregnon, Groot-Bijgaarden, Balen, Eisden en Bertrix. Op elk
van deze zeven locaties zal er op woensdagochtend 16 december om 8u30 een
nieuwe ALDI-winkel de deuren openen.
De 7 nieuwe winkelopeningen samen zorgen voor 9.000 m² aan nieuwe
winkelruimte in het winkelpark van de discounter. Hierbij gaat het in totaal over een
vernieuwing van 6.000 m² aan oude winkelruimte en een uitbreiding aan 3.000 m²
extra winkelruimte.
Een prestatie die zijn gelijke niet kent in de sector. “ALDI zet al jaren hard in op de
modernisering van zijn 450 winkels’, zegt Michèle Belleflamme, Managing Director
Real Estate & Expansion bij ALDI. “Dat er op 1 dag zeven vernieuwde winkels
openen, is een toeval. Door corona werden enkele werven uitgesteld. Desondanks
zijn we erin geslaagd om deze prestatie nog dit jaar op te leveren. Het bewijs dat
we bij ALDI met een goed teamwork, de nodige flexibiliteit en efficiëntie toch
intensief kunnen blijven renoveren.”

Modernisering en uitbreiding
Dit jaar zullen liefst 32 ALDI-winkels volledig vernieuwd zijn. En ook voor volgend
jaar staan er heel wat immoprojecten in de steigers. “We investeren dagelijks in
onze winkels en blijven op zoek gaan naar nog geschiktere locaties om klanten
optimaal te bedienen”, vervolgt Belleflamme. Dankzij de moderniseringsgolf
creëert de discounter een aangenamere werkomgeving voor zijn medewerkers en
wordt het winkelcomfort van de klant gevoelig verhoogd. Elke nieuwe winkel is een
flink stuk groter dan z’n voorganger.
De uitbreiding van de verkoopoppervlakte is nodig om het groeiend assortiment
van ALDI beter aan bod te laten komen. Vooral in de versafdeling kwamen er de
afgelopen tijd veel artikelen bij. “Recent werden de ALDI-winkels uitgerust met een
aanbod aan vers vlees om van ALDI de ideale first stop shop te maken, dé winkel
voor je wekelijkse boodschappen”, besluit Belleflamme.
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Over ALDI België:
ALDI is de leidende hard discounter in België. Met 450 winkels over het hele land, beheerd door 7 regionale
hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. Ruim 7.400 medewerkers
vormen het kloppende hart van dit groeiende bedrijf.
ALDI België behoort tot de ALDI Nord-groep, één van de toonaangevende retailgroepen in Europa. 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/
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