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MINDEN 4. VÁSÁRLÓ HASZNÁLJA A LIDL PLUS APPLIKÁCIÓT 
 

Budapest, 2022.05.23. – A Lidl Magyarország egy évvel ezelőtt indította el digitális 

hűségprogramját, melynek eredményeképpen már a vásárlók negyede használja a Lidl Plus 

applikációt. Az áruházlánc innovációja számos előnyt és extra vásárlási kedvezményt 

biztosít vásárlóinak, melynek köszönhetően ezidáig több mint 15 millió kedvezményre 

jogosító kupont váltottak be a felhasználók az elmúlt egy év alatt.  

 

A hazai kiskereskedelmi szektor egyik legmeghatározóbb vállalataként a Lidl célja, hogy a 

fogyasztói igényeket szem előtt tartva mindig a legjobb ár-érték arányú termékeket kínálja 

vásárlóinak. A Lidl Plus egy évvel ezelőtti bevezetésével ezt egy következő szintre emelte, 

hiszen az áruházlánc saját fejlesztésű applikációja megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, 

miközben segít a spórolásban is. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy ez az egyedülálló digitális hűségprogramunk nagy sikert aratott a 

vásárlók körében. Ezidáig több, mint 15 millió kedvezményre jogosító kupont váltottak be a 

felhasználók és csak a Kupon Plus szolgáltatásnak köszönhetően 1 millió grátisz termékkel 

gazdagodtak. Emellett az alkalmazás tavaly év végén „Az Év Honlapja” verseny Közönségdíjasa 

lett, továbbá megkapta a zsűri különdíját Az Év Applikációja kategóriában is, ami jól jelzi, hogy 

valóban egy innovatív, felhasználóbarát szolgáltatást nyújtunk vásárlóink számára.” – mondta 

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. 

Az applikáció a területi megosztást nézve vidéken és a fővárosban egyaránt nagy 

népszerűségnek örvend. A vásárlói trendek alapján pedig a legkedveltebb akcióknak 

egyértelműen a számla végi egy összegű kedvezmények számítanak. 

A Lidl folyamatosan fejleszti az alkalmazást, ennek köszönhetően több új funkcióval is bővült 

az elmúlt időszakban. Az akciós újságban szereplő kedvezményeken túl a felhasználók hetente 

átlagosan 10-12 extra kuponnal spórolhatnak a bevásárlás során és minden vásárlást követően 

kaparós nyereménykártyában részesülnek, ami további kedvezményekhez juttatja őket. 

Februártól elindult a Kupon Plus is, ami bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék 

terméket vagy extra számla végi kedvezményt biztosít. Emellett időről-időre pontgyűjtő 

nyereményjátékra is lehetőség van, amellyel ezidáig akár 200.000 Ft-ot is nyerhetett egy-egy 

vásárló. Érdemes figyelni arra is, hogy a kedvenc áruház helyesen legyen megadva, hiszen 

egyedi bolti akciók is előfordulhatnak, amelyről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az 

érintett áruházat jelölték meg kedvencnek. 

A kuponokon és kedvezményeken túl az applikációban elérhető az akciós szórólap és a nyugták 

digitális változata is. Utóbbi nagy előnye, hogy nem kell őrizgetni a papír alapú blokkokat, 

ugyanis az visszáruzásra is elfogadják, sőt arra is van lehetőség, hogy kedvencként megjelöljük 
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azokat a digitális nyugtákat, ami később fontos lehet, mert például nagy értékű terméket 

tartalmaz. Továbbá a terméknév beírásával kereshetünk is a nyugták között. 

 

----------------------------- 

Lidl Magyarországról 

Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A Lidl 
Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 191 áruházzal van jelen hazánkban, 
és több mint 8500 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra lépése óta töretlenül fejlődik: nem csak a 
diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi láncok között is a 
legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak.  
A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és fejlesztésének jegyében, 
ennek köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be. A Lidl Magyarország 2022-ben elnyerte a 
Top Employer Hungary minősítést. 
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További információk: 

Lidl Magyarország 
Tőzsér Judit 
Vállalati kommunikációs vezető 
Tel: +36-20-776-0017 
E-Mail: sajto@lidl.hu 
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