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Peluang Waralaba Supermarket Lion Express 
Super Indo Tawarkan Kemitraan Waralaba Supermarket Pertama di Indonesia 

Kepada Investor Lokal 

 

Jakarta, 9 September 2017 – Jaringan supermarket nasional Super Indo yang dikenal luas, 

terpercaya, dan memiliki merek kuat di masyarakat, hadir menawarkan peluang bisnis dengan 

konsep waralaba (franchise) untuk supermarket berukuran kompak (compact supermarket) 

bernama Lion Express dalam ajang The 15th Franchise and License Expo Indonesia di Hall A & 

B, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. 

 

Dalam acara talkshow yang berlangsung di Hall B Stage FLEI 2017, Eric Rinaldo Syah, Division 

Head of Franchise PT. Lion Super Indo menjelaskan, Lion Express diluncurkan agar investor 

lokal dan pelaku UKM bisa menjadi bagian dari bisnis supermarket di tanah air. Nantinya, Lion 

Express dioperasikan berdasarkan perjanjian waralaba dengan PT. Lion Super Indo. “Bisnis 

ritel, terutama groceries menjanjikan keuntungan yang stabil, dan mampu bertahan dalam 

situasi ekonomi yang dinamis,” ujar Eric. 

 

Lion Express menawarkan keunggulan sistem distribusi dan pelayanan yang sama dengan 

sistem yang dijalankan di gerai-gerai Super Indo. Gerai Lion Express akan menempati ruang 

seluas kurang lebih 500m2 dan menawarkan kebutuhan sehari-hari dan produk segar 

berkualitas dengan harga terjangkau. Para mitra waralaba memiliki potensi meraih keuntungan 

stabil karena Super Indo memiliki sistem dan manajemen yang baik, teruji serta memiliki 

reputasi yang positif. Apalagi Lion Express mengadopsi sepenuhnya sistem rantai pasok yang 

dijalankan Super Indo, yang telah teruji selama 2 dekade dengan reputasi yang sangat baik. 

 

Eric mengemukakan, sebagai supermarket komunitas, Super Indo memiliki posisi merek yang 

kuat di pasar ritel, sehingga pemilik gerai waralaba Lion Express akan memperoleh keuntungan 

dari reputasi positif Super Indo. Jadi memilih Lion Express merupakan langkah tepat. Sebab 

konsumen dewasa ini sangat memperhatikan reputasi dari sebuah merek atau produk sebelum 

melakukan pembelian. 

 

Skema waralaba yang ditawarkan Lion Express cukup mudah. Calon franchisee hanya perlu 

menyiapkan dana dan bangunan di lokasi yang strategis serta keperluan administrasi dasar. 

Selanjutnya Tim Lion Express akan melakukan persiapan yang diperlukan mulai dari survei 

lokasi, desain, pengembangan bangunan hingga penataan layout dan persiapan pembukaan 

gerai. Investasi yang ditanamkan juga meliputi aplikasi dan sistem operasional supermarket 

yang dikelola oleh Super Indo. Lion Express hadir untuk lebih dekat dengan pelanggan baik di 

perumahan maupun apartemen. “Lion Express selalu berkomitmen menyediakan produk segar 

berkualitas, pelayanan terbaik, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat,” tandas Eric. 
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Ke depannya, hingga akhir tahun 2017 direncanakan dua gerai Lion Express akan dibuka di 

Srengseng Junction, Jakarta Barat dan Jatiasih, Bekasi. 

 

Tentang Super Indo  

Sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Kini, 

Super Indo telah memiliki 149* gerai yang tersebar di 18 kota besar di Pulau Jawa dan bagian 

selatan Sumatera, dan 2 supermarket waralaba yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi yang 

didukung lebih dari 8.000* karyawan terlatih, Super Indo menyediakan beragam produk 

kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan 

lokasi toko yang mudah dijangkau. Kesegaran dan kualitas produk selalu dijaga melalui pilihan 

sumber yang baik dan penanganan dengan standar prosedur operasional yang selalu dipantau. 

Hal ini menjadikan Super Indo sebagai pilihan tempat berbelanja yang selalu “Lebih Segar”, 

“Lebih Hemat” dan “Lebih Dekat”.  

 
*data per Agustus 2017 

 

Tentang Ahold Delhaize 

Super Indo merupakan bagian dari jaringan ritel internasional Ahold Delhaize, yang berpusat di 

Zandaam, Belanda dan beroperasi di 3 benua serta 11 negara: Belanda, Belgia, Luksemburg, 

Jerman, Yunani, Republik Ceko, Serbia, Rumania, Portugal, Amerika Serikat dan Indonesia. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

 

Arya Wardhana 
Corporate Communications 

PT Lion Super Indo 

Phone: +62 21 2929 3333 x. 3366 

Email: arya.wardhana@superindo.co.id  

www.superindo.co.id 
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