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SUPER INDO GANDENG AGEN PROPERTI UNTUK 

KEMITRAAN JANGKA PANJANG 
 

Jakarta, 2 November 2017 – Komitmen Super Indo untuk lebih dekat dengan pelanggan 

dengan memberikan pengalaman belanja terbaik, direalisasikan dengan terus dibukanya gerai-

gerai baru di kawasan hunian yang memiliki lokasi strategis sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan pelanggan setiap hari. Kini, Super Indo membuka akses kemitraan dengan agen 

properti atau property agent untuk rencana jangka panjang. Tantangan bisnis properti utamanya 

adalah menyiapkan hunian yang tepat untuk segmen yang dituju, termasuk di dalamnya adalah 

penyediaan fasilitas yang memadai bagi penghuninya, sehingga kawasan properti yang 

dibangun menjadi menarik bagi publik. Dalam hal penyediaan fasilitas kawasan, yang utamanya 

adalah akses belanja produk kebutuhan sehari-hari, Super Indo memiliki konsep yang kuat dan 

berkelanjutan, namun tetap memiliki fleksibilitas yang baik untuk bisnis, sehingga Super Indo 

bisa menjadi mitra strategis bagi property agent.  

 

Dibukanya akses kemitraan tersebut diawali dengan diadakannya Property Agent Gathering 

yang diselenggarakan pada Kamis, 2 November 2017 di JS Luwansa Hotel, yang berada di 

bilangan Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut Super Indo berkesempatan memberikan 

informasi yang lebih detil mengenai profil PT. Lion Super Indo yang kini menaungi 2 brand 

supermarket nasional; Super Indo dan Lion Express, serta konsep kemitraan yang akan 

dibangun bersama para property agent skala nasional. 

 

Kegiatan Property Agent Gathering ini merupakan respon terhadap keinginan Super Indo untuk 

menciptakan sinergi dari dua industri yang memiliki potensi bisnis yang baik di Indonesia, yaitu 

properti dan ritel. Seperti yang dikemukakan oleh Lany S. Budianto, President Director PT. Lion 

Super Indo, “Bagi kami dunia properti telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap 

perkembangan bisnis retail secara umum, dan supermarket secara khusus. Itulah sebabnya jika 

sinergi bisa dibangun antara kedua industri ini, juga termasuk industri lainnya, pasti akan 

menciptakan ekosistem bisnis yang saling berkesinambungan dan berkelanjutan”. 

 

Sebagai supermarket yang memiliki reputasi positif di tengah-tengah masyarakat, Super Indo 

memiliki strategi pengembangan bisnis yang mengaju pada konsep keberlanjutan. Bermitra 

dengan agen properti merupakan salah satu inisiatif untuk menciptakan model bisnis yang 

menguntungkan sehingga memberikan sumbangan kepada kemajuan perusahaan dan 

kesejahteraan karyawan di kedua pihak. “Kami percaya acara Property Agent Gathering ini 

merupakan wadah bagi properti dan ritel, khususnya Super Indo, untuk turut merealisasikan 

target ekspansi bisnis melalui penguatan kerja sama perdagangan dan investasi yang saling 
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menguntungkan”, ungkap D. Yuvlinda Susanta, Department Head of Corporate 

Communications & Sustainability. 

 

Tentang Super Indo  

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

Super Indo telah memiliki 150* gerai yang tersebar di 38 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan 

Sumatera bagian selatan 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”.  

 

Tentang Lion Express 

Lion Express merupakan supermarket kompak yang dioperasikan berdasarkan perjanjian 

waralaba dengan PT. Lion Super Indo yang memiliki spesifikasi ruang seluas kurang lebih 500 

m2 dan menawarkan varian produk segar berkualitas dengan harga terjangkau. Saat ini 

terdapat 2* supermarket waralaba yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Lion Express 

merupakan waralaba supermarket pertama di Indonesia. 

 

*data per September 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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