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SUPER INDO EXPRESS TERUS BEREKSPANSI 
Super Indo resmikan gerai ketiga supermarket waralaba di Kota Bekasi, Super Indo Express. 

  

Bekasi, 5 April 2018 – Jaringan supermarket Super Indo, secara resmi membuka gerai 

waralabanya yang ketiga dan sekaligus memperkenalkan nama baru Super Indo Express yang 

menggantikan Lion Express di Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk menandai pembukaan gerai 

baru ini, Super Indo melakukan prosesi pembukaan gerai Super Indo Express yang berlokasi di 

Prima Trade Mall Lantai Dasar. Jalan Prima Harapan Regency, Harapan Baru, Bekasi Utara, 

Kota Bekasi, Jawa Barat. 

 

Pembukaan gerai baru ini menandai kiprah Super Indo Express di Kota Bekasi, seperti yang 

diungkapkan oleh Wirawan Winarto, VP Operations Super Indo, “Gerai Super Indo Express 

Prima Trade Mall ini menjadi gerai ke-3 dari supermarket waralaba Super Indo yang hadir di 

Kota Bekasi. Pembukaan ini juga menandai konsistensi ekspansi Super Indo Express di area-

area komunitas dengan menggandeng investor lokal. Selain itu Kota Bekasi menjadi wilayah 

yang memiliki iklim investasi yang baik, sehingga hadirnya supermarket waralaba ini membuka 

peluang bagi investor lokal maupun pelaku UKM yang ingin menjadi bagian dari bisnis 

supermarket.” 

 

Super Indo Express menawarkan keunggulan sistem distribusi dan pelayanan yang sama 

dengan sistem yang dijalankan di gerai-gerai Super Indo, serta menawarkan kebutuhan sehari-

hari dan produk segar berkualitas dengan harga terjangkau. “Hal ini pula yang mendasari kami 

untuk melakukan re-branding terhadap merek supermarket waralaba ini. Perubahan merek ini 

diharapkan bisa meningkatkan awareness dan potensi pelanggan terhadap merek Super Indo 

yang sudah lebih dikenal masyarakat,” ujar Eric Rinaldo Syah, Division Head Franchise Super 

Indo. 

 

Eric juga menambahkan, “Para mitra waralaba akan mendapatkan potensi untuk meraih 

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

memiliki reputasi yang positif. Apalagi Super Indo Express mengadopsi sepenuhnya sistem 

rantai pasok yang dijalankan Super Indo, yang telah teruji selama lebih dari 2 dekade dengan 

reputasi yang sangat baik.” 

 

Super Indo Express memiliki konsep sebagai supermarket komunitas yang hadir lebih dekat 

dengan pelanggan baik di perumahan maupun apartemen. “Supermarket waralaba ini sangat 

cocok untuk lokasi-lokasi yang berdekatan dengan perumahan yang memiliki lahan terbatas. 

Layanan yang diberikan pun sama dengan yang kita temukan di Super Indo. Hal ini membuat 

sejumlah investor tertarik untuk bermitra dengan kami. Selain itu Super Indo Express selalu 

berkomitmen menyediakan produk segar berkualitas, pelayanan terbaik, dan berbagai kegiatan 

bermanfaat yang menjadi nilai tambah dalam kemitraan ini,” tandas Eric.  
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Tentang Super Indo 

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

Super Indo telah memiliki 155* gerai yang tersebar di 38 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan 

bagian selatan Sumatera, serta 4 supermarket waralaba dengan merek Super Indo Express 

yang berlokasi di Tangerang dan Bekasi. 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 Maret 2018 

 

Tentang Ahold Delhaize 

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

Zandaam, Belanda dan beroperasi di 3 benua serta 10 negara: Belanda, Belgia, Luksemburg, 

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

Delhaize melayani lebih dari 50 juta pelanggan setiap minggu di Eropa, Amerika Serikat dan 

Indonesia. Ahold Delhaize telah tercatat di Euronext Amsterdam and Brussels (AD) dan 

American Depository Receipts (ADRNY). 

 

 

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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