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Ekspansi Bisnis, ACES Buka Toko Pertama di Kota Tarakan

Ikhtisar

● Lakukan ekspansi bisnis dan layanan di kota Tarakan, Kalimantan Utara.
● Perluas layanan dengan menjangkau pangsa pasar baru.
● Hadirkan kemudahan belanja kebutuhan produk rumah dan gaya hidup dengan layanan

omni-channel.

Jakarta, 20 Januari 2023 – PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES) (“ACE”) sebagai

perusahaan ritel penyedia produk kebutuhan rumah dan gaya hidup di Indonesia, yang merupakan

unit usaha dari Kawan Lama Group melakukan ekspansi bisnis dan layanan melalui pembukaan toko

pertama di kota Tarakan, Kalimantan Utara yang berada di Jalan Mulawarman Kota No. 14, Karang

Anyar Pantai. Hal ini merupakan aksi nyata ACES dari rencana kerja tahun 2023 untuk memperluas

layanan dengan menjangkau pangsa pasar baru. Melalui kehadiran toko dengan luas 1.900meter

persegi, kini ACES memiliki 229 toko yang tersebar di 56 kota seluruh Indonesia.

Yoelius Saputra, General Manager Marketing ACES menyampaikan, “Toko ACE Tarakan

merupakan toko pertama yang dibuka pada tahun 2023. Kami menargetkan untuk melakukan

ekspansi dengan membuka 10-15 toko di tahun ini, hal ini selaras dengan value kami sebagai pusat

kebutuhan rumah dan gaya hidup di Indonesia yang lengkap, dekat, dan mudah untuk pelanggan.”

Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara dan kota Tarakan sebagai area perluasan pasar berdasarkan

hasil riset manajemen di mana wilayah pemekaran ini memiliki potensi untuk bisnis ACES ke

depannya.

Lebih lanjut lagi, dengan kehadiran toko ini, ACES berharap dapat berkontribusi positif

terhadap masyarakat dan Pemerintah secara ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di kota

Tarakan. “Sebesar 91% tenaga kerja di toko ini merupakan masyarakat lokal kota Tarakan dan sisanya

merupakan masyarakat asli Kalimantan. Selain itu, didukung dengan lokasi yang strategis di pusat

kota, masyarakat lebih mudah untuk datang ke toko untuk berbelanja kebutuhan rumah dan gaya

hidup”, ujar Yoelius.

https://www.acehardware.co.id/
https://www.ruparupa.com/acestore/?utm_source=acehardware.co.id&utm_medium=referral&utm_content=buy+now+button&utm_campaign=button


Kontribusi positif ACES pada aspek sosial dan lingkungan juga diwujudkan dalam kegiatan

bersih-bersih di Pantai Amal Tarakan dan Masjid Darul Faizin pada hari Minggu, 15 Januari 2023 yang

melibatkan seluruh karyawan toko. ACES juga lakukan serah terima peralatan kebersihan untuk

kedua lokasi tersebut sebagai rangkaian acara pembukaan toko pertama dan komitmen untuk

menjaga lingkungan di lokasi ACES berada.

Komitmen ACES sebagai ‘The Helpful Place’, juga diwujudkan dalam kemudahan layanan

melalui konsep omni-channel di mana pelanggan dapat belanja secara offline dengan datang

langsung ke toko atau secara online melalui ruparupa.com, hingga fasilitas lainnya seperti

pengembalian atau penukaran produk hingga 14 hari, garansi produk, gratis pengiriman hingga gratis

instalasi untuk produk tertentu.

Selama periode pembukaan hingga 5 Februari 2023, ACES juga hadirkan berbagai penawaran

menarik untuk para member mulai dari hemat hingga 50% untuk produk tertentu, gratis hadiah

menarik hingga bonus 20 poin bagi pelanggan yang mendaftar sebagai member ACE Rewards.

Tentang PT ACE Hardware Indonesia Tbk

PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES) (“ACE”) adalah salah satu bisnis unit bagian dari Kawan Lama Group yang berdiri di Indonesia sejak
tahun 1995, yang merupakan pusat kebutuhan rumah dan gaya hidup di Indonesia dengan menghadirkan ribuan jenis produk. ACE
memiliki 229 toko yang beroperasi di 56 kota, dan juga hadir secara online melalui aplikasi ruparupa.com.

Sumber Tambahan

● Informasi tentang PT ACE Hardware Indonesia, Tbk di www.acehardware.co.id
● Media sosial Instagram, Facebook, Twitter & TikTok: @ACEIndonesia
● Video & informasi produk ACE di Youtube: ACE Indonesia

Tentang Kawan Lama Group

Kawan Lama Group adalah identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak dalam enam pilar bisnis yaitu
Industrial & Commercial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing &
Engineering, namun dipersatukan oleh nilai dan tujuan yang sama yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga. Hadir sejak
tahun 1955, Kawan Lama Group yang memiliki slogan “Bring Value for a Better Life” menaungi lebih dari 30 merek usaha, 11 pusat
distribusi, dan lebih dari 1.000 toko yang jumlahnya terus bertambah sebagai kontribusi bagi kemajuan negeri.

Sektor Industrial & Commercial Kawan Lama Group terdiri dari merek usaha seperti Kawan Lama Solution, Krisbow, Sensorindo, Kaeser
Indonesia, Depo Teknik, Kawan Lama Inovasi. Pada Consumer Retail, terdapat ACE, ACE Xpress, INFORMA, INFORMA Custom furniture,
INFORMA Electronics, INFORMA Work & Space, Toys Kingdom, Pet Kingdom, Home Galleria, SELMA, ATARU, Pendopo, EYE SOUL, SUSEN,
dan lain sebagainya. Pada sektor Food & Beverage, hadir F&B ID sebagai perusahaan yang menaungi lima merek usaha yaitu Chatime,
Chatime Atealier, Cupbop, Gindaco, dan Go! Go! CURRY - Genki no Minamoto. Pada Property & Hospitality, terdapat Living World, Living
Plaza, dan Anumana. Untuk Commercial Technology, terdapat ruparupa.com dan Danakini. Sedangkan untuk sektor Manufacturing &
Engineering, merek usaha yang tergabung adalah Golden Living dan Golden Dacron.

Sumber tambahan

● Jelajahi informasi tentang Kawan Lama Group di www.kawanlamagroup.com
● Ikuti Kawan Lama Group di LinkedIn Kawan Lama Group

http://ruparupa.com
http://www.acehardware.co.id
http://www.kawanlamagroup.com
https://www.linkedin.com/company/kawan-lama-group/


● Ikuti Kawan Lama Group di Instagram @KawanLamaGroup
● Tonton berbagai video inspiratif mengenai berbagai kegiatan Kawan Lama Group di YouTube

Untuk keperluan data dan peliputan, silakan menghubungi:
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