
3499

ALE!CENA
OD ŚRODY 27.10

OD SOBOTY 30.10OD PONIEDZIAŁKU 25.10

W SUPERCENACH
SZEROKI WYBÓR ZNICZY 

149

CENY OD:

249

199

HOME CREATION KITCHEN
Szybkowar 6 l  
ze stali nierdzewnej
Sztuka

7 RÓŻNYCH TUB 
Z CIASTOLINĄ

20 KOLOROWYCH 
ELEMENTÓW

PLAY-DOH 
Zestaw 
kreatywny
Zestaw

MEDION
Gramofon 
i odtwarzacz  
kaset 
z portem USB
Sztuka

GŁOŚNIKI 
2 × 1,5 W RMS

3 PRĘDKOŚCI 
OBROTOWE: 
33, 45, 78 
OBR./MIN

ROLLEI
Kamera 
samochodowa
Zestaw

249

WSZYSTKIE NASZE SKLEPY BĘDĄ OTWARTE W NIEDZIELE



ACTIVE TOUCH KIDS
Kurtka dziecięca 
outdoorowa
Sztuka
100% poliester; rękawy: część 
zewnętrzna: 97% poliester, 
3% elastan; część wewnętrzna: 
100% poliester; podszewka 
i wypełnienie: 100% poliester; z powłoką 
Teflon EcoElite; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 86/92–134/140
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

-30%

5949*

8499

-30%

3499*

4999

-30%

3149*

4499

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

WALKX
Sztyblety damskie
Para
cholewka ze skóry; ocieplana wyściółka i wkładka buta z pianki typu EVA, 
pokryta skórą; podeszwa z TPR; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze ®®

-30%

5599*

7999

KUP 3 PRODUKTY Z KATEGORII  ODZIEŻ I OBUWIE, A ZA KAŻDY ZAPŁACISZ 30% MNIEJ!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.2

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Sukienka damska elegancka
Sztuka
96% poliester, 4% elastan, podszewka: 
100% poliester; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  20.HCN.03762 HOHENSTEIN HTTI  20.HCN.03762 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Płaszcz damski pikowany
Sztuka
100% poliester; wypełnienie: 100% poliester 
z recyklingu; z kapturem lub stójką; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

W ALDI
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 25–30.10

49
84849999

Płaszcz damski pikowany

25–30.10



-30%

4199*

5999

-30%

4899*

6999

-30%

1609*

2299

-30%

2799*

3999

KUP 3 PRODUKTY Z KATEGORII ODZIEŻ I OBUWIE,  A ZA KAŻDY ZAPŁACISZ 30% MNIEJ!

MIKSUJ 
DOWOLNIE 

I OSZCZĘDZAJ

-30%-30%
na wszystkich art. 

z kategorii odzież i obuwie 

przy zakupie 3 szt.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 3

41

Parasol automatyczny 
kieszonkowy
Sztuka
100% poliester; średnica: ok. 95 cm; metalowy 
drążek teleskopowy; do wyboru różne rodzaje

STRAIGHT UP
Koszula męska 
Classic Fit
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

®®

  BEGO 058424 TESTEX  BEGO 058424 TESTEX  

STRAIGHT UP
Kurtka męska pikowana
Sztuka
materiał wierzchni: 100% poliamid 
lub 70% poliamid, 30% poliester, 
podszewka i wypełnienie: 100% poliester; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

WALKX
Buty męskie skórzane
Para
cholewka ze skóry nubukowej, tekstylna 
wyściółka, wkładka wykonana z materiału 
typu EVA pokryta materiałem tekstylnym, 
podeszwa z materiału syntetycznego (TPR); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 41–44

99
59599999

Kurtka męska pikowana

Dostępność artykułów, kolorów i wzorów ograniczona. Oferta obowiązuje do wyczerpania 
zapasów. Regulamin akcji dostępny na www.aldi.pl

*  Cena obowiązuje przy zakupie 3 szt. z kategorii odzież i obuwie.
Rabat naliczany przy kasie.

25–30.10



DECO CRAFT
Spray dekoracyjny
Opak. 400 ml
(1 l = 37,48)
do wyboru: lakier złoty, lakier 
srebrny, lakier brokatowy złoty, 
lakier brokatowy srebrny, lakier 
bezbarwny (wysoki połysk)

1499

Wkłady 
zapachowe 
do odkurzacza
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,50)
do wyboru różne zapachy

999

LIGHTZONE
Akumulatorowa lampa 
robocza LED 10 W
Zestaw
uniwersalna lampa do warsztatu, 
garażu oraz innych prac w domu i poza nim; 
jasność: 1100/550 lm (100%/50%)
• moc LED: 10 W
• zintegrowany powerbank 4400 mAh
• czas ładowania: ok. 4 godz.
• czas pracy: ok. 3 godz.
• wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
• odporność na wodę i pył – IP64

5999

DECO CRAFT
Lakier akrylowy
Opak. 1 l
do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego; wodorozcieńczalny; 
antyadhezyjny – powierzchnia 
o podwyższonej odporności 
na zabrudzenia i łatwa w czyszczeniu

2499

KJ2

EPISTAR COB IP64

IDEALNY 
DO DEKORACJI 

ŚWIĄTECZNYCH

2 W 1  LAKIER 
I GRUNT

CENY OD:

129

W SUPERCENACH
SZEROKI WYBÓR ZNICZY I KWIATÓW SZTUCZNYCH DOSTĘPNEOD PONIEDZIAŁKU25.10

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.4

OD ŚRODY 27.10



Zestaw pieczątek 
z motywami świątecznymi
Zestaw
pieczątki samobarwiące do świątecznych dekoracji w domu, szkole, przedszkolu 
oraz do codziennej zabawy; wzory świąteczne oraz emotikony

1999

EXPERTIZ
Magiczne flamastry
Zestaw 10 szt.
w połączeniu z dołączonym białym ołówkiem zmieniają kolor, tworząc niespotykane 
efekty i kompozycje na jasnym papierze i tekturze

799

LIVING ART
Papier holograficzny 
do pakowania prezentów
Rolka
odporny na ścieranie, gramatura: ok. 130 g/m²; 
wymiary: 2 m × 70 cm; do wyboru różne rodzaje

699

ZMIANA KOLORU

7 RÓŻNYCH TUB 
Z CIASTOLINĄ

SPAKUJ PIĘKNIE 
I NIETYPOWO

20 KOLOROWYCH 
ELEMENTÓW

BEZTUSZOWE

239
MEDION
Gramofon i odtwarzacz 
kaset z portem USB
Sztuka
• czytnik kart SD, port USB
• podświetlany wyświetlacz LCD
• umożliwia bezpośrednią konwersję na MP3 – przenoszenie muzyki z kaset, płyt 

gramofonowych bezpośrednio na pendrive’a, kartę pamięci SD lub odtwarzacz MP3
• możliwość zaprogramowania pamięci na 99 utworów MP3
• wbudowane głośniki (2 × 1,5 W RMS)
• 3 prędkości obrotowe: 33, 45, 78 obr./min
• złącza: audio (cinch), AUX (jack 3,5 mm), gniazdo słuchawek (jack 3,5 mm)
• z pilotem

PLAYDOH 
Zestaw kreatywny
Zestaw
do wyboru: 
• ciasteczka i kształty 
• kolorowe twarze 
• kolorowe zwierzątka 

3499

KRONTALER
Cichy zegar stołowy
Sztuka 
wymiary: śr. 11 × 5,2 cm; 
do wyboru różne rodzaje

2499

PODŚWIETLANE 
CYFRY

METALOWA 
OBUDOWA

FUNKCJA 
DRZEMKI 

I BUDZIKA

GŁOŚNIKI 
2 × 1,5 W RMS

3 PRĘDKOŚCI 
OBROTOWE: 
33, 45, 78 
OBR./MIN

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 
ZNAJDZIESZ NA STRONIE
WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 5

OD ŚRODY 27.10



HOME CREATION KITCHEN
Tekstylia kuchenne
Zestaw 4 szt.
w zestawie:  × łapki kuchenne 
(ok. 21 × 21 cm) oraz 2 × rękawice 
kuchenne (ok. 16 × 34 cm); 
do wyboru różne rodzaje

1999

  18.HCN.38235 HOHENSTEIN HTTI   18.HCN.38235 HOHENSTEIN HTTI  

Z WKŁADKĄ 
DO DUSZENIA WARZYW

POTRÓJNY SYSTEM 
BEZPIECZEŃSTWA

HOME CREATION KITCHEN
Szybkowar 6 l 
ze stali nierdzewnej
Sztuka
średnica: 22 cm; ze wskaźnikiem 
ciśnienia; wkładka do gotowania 
na parze

199

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.6

OD SOBOTY 30.10



HOME CREATION KITCHEN
Antybakteryjna deska 
do krojenia
Sztuka/Zestaw 2 szt.
dwustronna; z miękkim uchwytem; do wyboru: deska o wymiarach 
36,5 × 25 cm lub zestaw 2 desek o wymiarach 25 × 14 cm; różne kolory

1999

AMBIANO
Urządzenie 
do dekorowania ciast
Sztuka
elektryczny dekorator do ciast i tortów; 
12 końcówek z motywami; 
składany uchwyt

9900

HOME CREATION KITCHEN
Akcesoria do ciast i tortów
Sztuka/Zestaw
do wyboru
• zestaw łopatek do dekoracji (2 szt.)
• rękaw cukierniczy z 4 wymiennymi końcówkami
• sitko do cukru pudru/mąki

1999

HOME CREATION
Forma do pieczenia 
premium
Sztuka
do wyboru: forma do pieczenia 
babki, keksówka, tortownica

2999

TAKŻE 
DO PORCJOWANIA 

CIASTA

PRZEWÓD 
SIECIOWY 

O DŁUGOŚCI 1,5 M

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 7

OD SOBOTY 30.10



ZENKER
Akcesoria 
cukiernicze
Sztuka
do wyboru: 
• nóż cukierniczy
• forma do krojenia biszkoptu
• podstawka pod tort

3499

HOME CREATION KITCHEN
Pojemnik 
na tort/ciasto
Sztuka
z bocznym zamknięciem 
i uchwytem w pokrywie; 
do wyboru różne rodzaje1799

HOME CREATION KITCHEN
Dzbanek/Zestaw 
pojemników z miarką
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• dzbanek o pojemności 1,5 l 

z wyciskarką do cytrusów
• zestaw 3 pojemników 

o pojemnościach 0,3/0,5/1 l

1199

DZBANEK 1,5 L

POJEMNIKI 
0,3/0,5/1 L

SWITZERLAND

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.8

OD SOBOTY 30.10



MOŻLIWOŚĆ 
OBROTU 360°

NAGRYWANIE 
WIDEO 1080p

ADAPTER DO 
KART SD

ROLLEI
Kamera samochodowa
Zestaw
przetwornik obrazu CMOS 1/2,9 cala 
(1920 × 1080 pikseli); nagrywanie video 
w rozdzielczości 1080 pikseli; obsługiwanie 
kart SD/SDHC o pojemności od 8 do 32 GB; 
złącze mini USB; wbudowany akumulator 
Li-Ion o pojemności 250 mAh; zestaw zawiera: 
zasilacz samochodowy 12/24 V, kartę micro 
USB 8 GB z adapterem do kart SD, uchwyt 
na przyssawkę; możliwość obrotu o 360°

IDEALNY 
DO DEKORACJI 

ŚWIĄTECZNYCH

LIVING ART
Pistolet do klejenia 
na gorąco 
z 7 wkładami/
Zestaw wkładów klejowych
Zestaw
szybki czas nagrzewania: ok. 5 min; mały i poręczny; doskonały 
do klejenia drewna, papieru, skóry, tekstyliów, metalu czy 
tworzyw sztucznych; do wyboru: pistolet do klejenia na gorąco 
z 7 wkładami lub zestaw wkładów klejowych (56 szt.)

1999

249

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 9

OD SOBOTY 30.10



TP LINK
Uniwersalny wzmacniacz 
sieci bezprzewodowej
Zestaw
inteligentny wskaźnik LED wzmocnienia sygnału; dedykowana aplikacja Tether App, dzięki której można kontrolować wzmacniacz za pomocą urządzenia mobilnego; 
kompatybilny z Android i iOS; możliwość montażu w gnieździe zasilającym; łatwe zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej do 300 Mb/s za pomocą przycisku Range Extende

7999

HOME CREATION LIVING
Koc Sherpa XXL
Sztuka
100% poliester; wymiary: 240 × 220 cm; 
do wyboru różne rodzaje

8999
HOME CREATION LIVING
Poduszka Sherpa
Sztuka
100% poliester; wymiary: 40 × 40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3499

  1201001 CENTEXBEL  1201001 CENTEXBEL    1201001 CENTEXBEL  1201001 CENTEXBEL  

WSKAŹNIK LED

DEDYKOWANA 
APLIKACJA TETHER APP

1.

1. 2.

2.

SEN
to zdrowie

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10

OD SOBOTY 30.10



Drewniana kasa fiskalna/waga
Zestaw
do wyboru: kasa fiskalna (40 elementów) 
lub waga (12 elementów)

3499

PLAYLAND
Drewniany zestaw kuchenny
Zestaw
do wyboru:
• toster
• gofrownica
• ekspres do kawy
• robot kuchenny
• blender

2999

Drewniany zestaw 
zabawkowy
Zestaw
do wyboru:
• zestaw do przygotowania 

sałatki
• zestaw do muffinek
• zestaw do lodów
• zestaw śniadaniowy
• zestaw owoce i warzywa
• zestaw do przygotowania 

sałatki

2499

Instrumenty muzyczne dla dzieci
Zestaw 
z podręcznikiem z płytą CD; do wyboru: zestaw do gry na ukulele, 
zestaw do gry na flecie lub zestaw do gry na perkusji

6999

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

BLENDER Z MOŻLIWOŚCIĄ NAPEŁNIENIA 
I ZDEJMOWANĄ POKRYWKĄ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 11

OD SOBOTY 30.10



CRANE® to marka dostępna tylko w sklepach sieci ALDI, skupiająca 
produkty zarówno dla dorosłych, dzieci jak i całej rodziny.

Produkty zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół oddający charakter 
danej dziedziny sportu,aktywności fizycznej lub rekreacji.

CRANE
Piłka gimnastyczna 
Sztuka
do wyboru: 
• piłka gimnastyczna o średnicy 65, 75 lub 85 cm 
• platforma do balansowania 
• poduszka sensoryczna 
• półkule sensoryczne 

2999
CRANE
Akcesoria do ćwiczeń
Sztuka/Zestaw
do wyboru: 
• ściskacze do rąk; regulowane 

w zakresie (2–10 kg, 5–20 kg lub 10–40 kg) 
• skakanka fitness 
• uchwyty do pompek 

1999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.12

OD SOBOTY 30.10

Produkty marki CRANE są bezpieczne 
i opatrzone wierzytelnymi certyfikatami, 
takimi jak:



CRANE
Koło hula hop
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

5499

M1KN8KZ97 HOHENSTEIN HTTI

CRANE
Kettlebell
Zestaw
• do treningu różnych partii mięśni
• wytrzymałe obicie tworzywem sztucznym
• płaska część dolna dla optymalnej pozycji
• dołączona instrukcja ćwiczeń
• doskonałe do ćwiczeń domowych 
• do wyboru: 4, 6 lub 8 kg

3499

ŚREDNICA: OK. 100 CM

PODLEGA 100% 
RECYKLINGU

ACTIVE TOUCH
Rolka do masażu
Sztuka/Zestaw
pianka epp z wyjmowanym rdzeniem o rożnych stopniach 
twardości do łatwego i efektywnego masażu włókien mięśniowych; 
do wyboru: rolka do masażu lub piłki do masażu

2499

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 
ZNAJDZIESZ NA STRONIE
WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 13

OD SOBOTY 30.10



7 RÓŻNYCH TUB 
Z CIASTOLINĄ

20 KOLOROWYCH 
ELEMENTÓW

PLAYDOH 
Zestaw kreatywny
Zestaw
do wyboru: 
• ciasteczka i kształty 
• kolorowe twarze 
• kolorowe zwierzątka 

3499

ROLLEI
Kamera samochodowa
Zestaw
przetwornik obrazu CMOS 1/2,9 cala 
(1920 × 1080 pikseli); nagrywanie video 
w rozdzielczości 1080 pikseli; obsługiwanie 
kart SD/SDHC o pojemności od 8 do 32 GB; 
złącze mini USB; wbudowany akumulator 
Li-Ion o pojemności 250 mAh; zestaw zawiera: 
zasilacz samochodowy 12/24 V, kartę micro 
USB 8 GB z adapterem do kart SD, uchwyt 
na przyssawkę; możliwość obrotu o 360°

249

-30%

1390
1999

produkt
chłodzony

MIĘSNE SPECJAŁY
Schab wieprzowy 
premium
Cena za kg
bez kości 

OSZCZĘDZASZ
6,09 ZŁ

Polskie 
ziemniaki 
jadalne
Cena za kg

-40%

179
299

OD SOBOTY 30.10OD CZWARTKU 28.10

OD PONIEDZIAŁKU 25.10 OD ŚRODY 27.10

NIE PRZEGAP OKAZJI

43/2021

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Biuro Obsługi Klienta
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wsparcia zapraszamy
do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas.
Bezpłatna infolinia: 800 118 118
lub połączenie z konsultantem: +48 32 35 70 300

Wolisz napisać?
Napisz e-mail na: obsluga.klienta@aldi.pl 
lub skorzystaj z formularza kontaktowego 
na www.aldi.pl, w zakładce Kontakt

Sprawdź nasze oferty pracy
na PRACA.ALDI.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



