PRESS RELEASE
Matahari Kini Menghadirkan Nevada Store di Pakuwon Mall,
Surabaya
Surabaya, 15 Desember 2017 – PT Matahari Department Store Tbk (“Matahari” atau “Perseroan”;
kode saham: “LPPF”), terus memperluas jaringan gerainya dan kini menghadirkan gerai terbaru
dengan konsep specialty store keduanya, yang berlokasi di Pakuwon Mall Surabaya. Nevada Store
Pakuwon Mall yang berlokasi di Jl. Puncak Indah Lontar 2, Komplek Perumahan Pakuwon Indah,
Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur ini merupakan tindak lanjut
dari keberhasilan Nevada Store yang pertama di The Plaza Semanggi, Jakarta.
Matahari berhasil menghadapi segala tantangan bisnis dengan terus berinovasi dan melakukan
ekspansi ke kota-kota yang baru serta memberikan ragam pilihan fashion terbaru. Salah satu inovasi
yang dihadirkan dalam bisnisnya adalah Nevada Store, gerai dengan konsep specialty store. “Dalam
kesempatan ini, Matahari membuka gerai Nevada Store yang kedua yang merupakan konsep specialty
store. Gerai ini secara khusus menghadirkan berbagai macam produk Nevada, merek eksklusif
Matahari yang kerap kali mendapatkan penghargaan sebagai salah satu merek pilihan konsumen.
Gerai ini juga merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik
kepada para pelanggan setia dengan produk fashion terkini dan memberikan suasanan belanja yang
nyaman (“Feel Good”),” ujar Miranti Hadisusilo, Corporate Secretary & Legal Director PT Matahari
Department Store Tbk.
Nevada Store ini berada di lantai 1 Pakuwon Mall dan menempati area seluas lebih dari 200 m 2.
Pakuwon Mall merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya dengan lokasi yang strategis,
berada tepat di pusat CBD Surabaya Barat dengan konsep one stop living yang terdiri dari Supermal
Extension, Supermal Mansion, The Ritz Mansion, Orchard Mansion, Tanglin Apartment, serta beberapa
hotel ternama. Dari berbagai fasilitas yang ditawarkan serta pertimbangan lokasi yang strategis,
Manajemen memutuskan untuk membuka Nevada Store untuk melayani pelanggan setia kami,
khususnya yang berusia muda.
Dengan konsep suasana belanja yang berkelas dan modern, Matahari yakin kehadiran Nevada Store di
Surabaya mampu menghadirkan pilihan berbelanja yang berbeda. Penataan ruang yang lebih luas
serta penggunaan 100% sistem penerangan LED yang ramah lingkungan, juga standar servis yang
tinggi membuat kehadiran Nevada Store ini berbeda dari gerai-gerai lainnya.
Khusus di pekan pembukaan Nevada Store, para pelanggan setia dapat mendapatkan penawaran
terbaik berupa kupon diskon promo sebesar Rp. 50.000,- tanpa adanya minimum pembelanjaan serta
potongan harga sampai dengan 30%.
Kehadiran Nevada Store Pakuwon Mall ini diharapkan mampu memberi dampak positif bagi warga
sekitar, khususnya dengan penyerapan tenaga kerja yang 100% merupakan penduduk lokal yang
berasal dari kota sekitar lokasi gerai. Dengan hadirnya Nevada Store di kota Surabaya ini, terbukalah
peluang kerja dan karir bagi tenaga kerja muda yang belum mendapatkan kesempatan selama ini,
sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah ini. Dengan begitu pula akan
terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat sekitar.
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PRESS RELEASE
Tentang PT Matahari Department Store Tbk
Matahari Department Store adalah department store yang pertama dan terbesar di Indonesia, yang
saat ini mengoperasikan 156 gerai dengan luas ruang usaha lebih dari satu juta meter persegi yang
tersebar di 73 kota di seluruh Indonesia dan juga menawarkan merchandise nya secara online melalui
MatahariStore.com. Dengan perjalanan usaha yang telah dibangun selama 59 tahun, Matahari
senantiasa menyediakan fashion trend terkini untuk kategori pakaian dan mode, serta produk-produk
kecantikan dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya yang ditampilkan dalam gerai modern
dan lengkap bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Matahari sangat bangga
atas dukungannya terhadap perekonomian Indonesia dengan mempekerjakan lebih dari 40.000
karyawan dan ber-partner dengan 850 pemasok lokal serta pemasok internasional.
Perseroan menerima beberapa penghargaan dari industri – bertaraf nasional dan internasional –
termasuk Top 500 Retail Asia Pacific - 3rd Retailer in Indonesia dari Retail Asia, Euromonitor, & KPMG;
Brand Asia 2017 – Top 3 Most Powerful Retail Brand in Indonesia dari Nikkei BP Consulting, Inc dan
WoW Brand Award 2017 – Gold Champion dari MarkPlus Inc, keduanya untuk kategori department
store. Di samping itu, Perseroan juga meraih penghargaan Indonesia Netizen Brand Choice Award
2017 dari Warta Ekonomi. Seluruh penghargaan ini mendukung dan memperkuat reputasi baik
Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang terkemuka, dinamis, dan terpercaya.
Kunci sukses Matahari berada pada brand awareness, dimana Matahari dengan agresif terus
mendorong brand Matahari dalam segala hal: dari periklanan di banyak media sampai pembukaan
lokasi gerai baru setiap tahun.
Berdasarkan data keuangan sepanjang 2016, total penjualan PT Matahari Department Store Tbk
mencapai Rp. 17,3 triliun, berkembang cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat
angka Rp. 15,9 triliun.
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