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TEIKEN-
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Dié bekostigbare en toeganklike handelsnaam bedien die  massa 
middelinkomste-mark met die laagste pryse op basiese goedere, 
wat  kruideniersware en huishoudelike produkte insluit. As die 
Groep se oorspronklike en vlagskip-handelsnaam, besit dit die 
meeste winkels in Suid-Afrika en is dit die handelsnaam wat 
gebruik word om die groei in Afrika te lei.

LSM 4 – 7
RSA

Nie-
RSA Totaal

439 138 577
Die kettingwinkels se eenvoudige filosofie, “When we save, 
Usave”, word gerugsteun deur ’n innoverende strategie van 
 kleinformaatwinkels wat ’n beperkte reeks voedselprodukte 
teen deurgaanse lae pryse aan lae-inkomste verbruikers bied. 
Dié  kleinformaatwinkels is ook ’n ideale voertuig vir die Groep 
se uitbreiding in Afrika en maak voorsiening vir heelwat groter 
indringing in voorheen onderbediende gemeenskappe in 
 Suid-Afrika.

LSM 1 – 5
RSA

Nie-
RSA Totaal

292 63 355
Gerief, gehalte en varsheid definieer die Checkers-handelsnaam. 
Tydsgedrewe, hoë-inkomste verbruikers wat op soek is na ’n 
wêreldklas inkopie-ervaring geniet die goeie waarde op ’n wye 
keuse van kruideniersware, huishoudelike produkte en spesiali-
teits reekse vleis, kase, wyne en koffie. Die winkels is regoor  
Suid-Afrika en sekere buurlande in winkelsentrums en ander 
 gerieflike persele geleë, wat dit toeganklik maak vir kieskeurige 
kopers in gegoede residensiële gebiede.

LSM 8 – 10
RSA

Nie-
RSA Totaal

196 6 202
Checkers Hyper bied dieselfde spesialiteitskoskeuse en goeie 
waarde vir geld as Checkers, maar binne grootformaatwinkels, wat 
aankope in grootmaat eerder as geriefsinkopies aanmoedig. Die 
reekse algemene handelsware is baie groter in Hyper-winkels en 
fokus op kategorieë soos klein elektriese toebehore, troeteldier-
produkte, tuin- en swembadsorg, buitemuurse toerusting, huisver-
beteringe, huisware, babaprodukte, speelgoed en skryfbehoeftes. 
Checkers Hyper-winkels doen slegs in Suid-Afrika sake in gebiede 
met ’n hoë bevolkingsdigtheid.

LSM 8 – 10
RSA

Nie-
RSA Totaal

37 0 37
Die OK Furniture-ketting bring bekostigbare gehalte na huise 
regoor Afrika. Die handelsnaam se winkels het ’n uitgestrekte 
geografiese verspreiding en bied ’n wye reeks van meubels, 
beddegoed, los en volvloermatte, elektriese toebehore en 
 tuisvermaakprodukte teen die laagste pryse teen kontant of op 
krediet. Uitgesoekte, gehalte goedere en uitstaande diens is 
sprekend van die ‘geen moeite’ inkopie-ervaring. 

LSM 5 – 7
RSA

Nie-
RSA Totaal

328 59 387
Dié ketting van kleinformaatwinkels verkoop ’n goed uitgesoekte 
reeks van wit goedere en tuisvermaakprodukte, sowel as 
 beddegoed en los matte. Dit is hoofsaaklik geleë in gebiede met 
’n hoë bevolkingsdigtheid en kopers kan kontant betaal of die 
 voordeel van mededingende kredietopsies kies.

LSM 5 – 7
RSA

Nie-
RSA Totaal

31 4 35
Die nuwe ketting van konsepwinkels bied verbruikers in die   
middel- en die hoërinkomstegroep als wat hul slaapkamers 
benodig met die grootste en mees eksklusiewe reeks van 
 slaapkamerstelle, basisstelle, klerekaste en kiste, geleentheid-
stoele, linne en bykomstighede – alles en meer vir die kieskeurige 
verbruiker.

LSM 5 – 8
RSA

Nie-
RSA Totaal

21 1 22
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House & Home bied gehalte huisware teen bekostigbare pryse 
aan hoë-inkomste verbruikers. Goedere sluit ’n wye keuse van 
 eksklusiewe en bekende reekse meubels, beddegoed, toebehore, 
tuisvermaak en vloerbedekkingsprodukte in. Die winkels is regoor 
Suid-Afrika, Namibië en Botswana geleë.

LSM 7 – 10
RSA

Nie-
RSA Totaal

50 3 53
Die MediRite-apteke is binne Shoprite- en Checkers-winkels geleë 
en daarom goed geposisioneer om in die groeiende behoefte vir 
toeganklike en bekostigbare gesondheidsorg vir klante oor alle 
inkomstegroepe te voorsien. Baie van die apteke is geleë in 
 voorheen benadeelde gemeenskappe waar weinig farmaseutiese 
dienste beskikbaar is.

Dieselfde 
as Shoprite 
en 
Checkers

RSA
Nie-
RSA Totaal

145 15 160
LiquorShop bied ’n volledige verskeidenheid wyne, biere en sterk 
drank teen bekostigbare pryse aan Checkers- en  Shoprite-klante. 
Dit word naby die Groep se supermarkte  geposisioneer, maar met 
’n afsonderlike ingang wat daarom ook die verbygaande publiek 
nooi. 

Dieselfde 
as Shoprite 
en 
Checkers

RSA
Nie-
RSA Totaal

326 11 337
Transpharm Farmaseutiese Groothandelaars versprei ’n wye reeks 
farmaseutiese produkte en chirurgiese toerusting aan apteke, 
hospitale, klinieke, resepterende dokters en veeartse regoor  
Suid-Afrika. Die Shoprite Groep brei hierdie dinamiese maatskappy 
uit om sy bestaande nasionale verspreidingsnetwerk te versterk. 

Fokus op 
apteke, 
veeartse, 
 klinieke, 
 hospitale en 
resepterende 
dokters.

Die OK Franchise-afdeling bedryf drie verskillende klein handel-
formate (OK Foods, OK MiniMark & OK Express), ’n drankwinkel 
(OK Liquor) en ’n groothandelaar (Megasave). Elkeen van dié 
winkels het sy eie identiteit en persoonlikheid en bied inkopie-
geriewe toepaslik op die mark waarin dit sake doen. Dit sluit ’n wye 
reeks van vars en nie-bederfbare voedselitems sowel as algemene 
handelsware in. Die OK Franchise streef  voortgeset daarna om die 
handelsnaam as ’n staatmaker  handelaar te vestig en daar is 
vandag meer as 300 winkels in woonbuurte en  gemeenskappe 
regoor Suid-Afrika en Namibië.

Die verskil-
lende winkel-
formate met 
hulle uiteen-
lopende 
identi teite en 
fasili teite, 
 voor sien in 
die behoeftes 
van die 
gemeenskap 
waarin hulle 
voor kom.

RSA
Nie-
RSA Totaal

320 39 359
Hungry Lion se trots is om sy klante MEER te gee deur smaaklike 
gebraaide hoender met MEER geur en MEER waarde. In die sewe 
Afrika-lande waar die handelsnaam sake doen, streef dit daarna 
om kos van hoë gehalte teen bekostigbare pryse te verskaf in die 
moderne kitskosomgewing. 

LSM 4 – 7
RSA

Nie-
RSA Totaal

125 62 187
Checkers Food Services is die Shoprite Groep se handelsnaam 
wat met besighede sake doen en wat ’n omvattende reeks van 
gehalte produkte teen die laagste pryse aan die gasvryheids- en 
die spyseniersbedryf lewer. Gerugsteun deur die Groep se groot-
maataankoopkrag en gesentraliseerde verspreidingsnetwerk, kan 
Checkers Food Services verskaffing aan kliënte in die Gautengse 
en Wes-Kaapse provinsies van Suid-Afrika deur toegewyde 
pakhuise en logistieke vervoervlote bied.

Teiken 
onder-
nemers in 
die gas-
vryheids- 
en spyse-
nierings-
industrie.
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