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MEDIA DetikFood  Senin, 7 Desember 2009 

JUDUL Ranch Market Terbaru Di PX Pavilion 

POSISI  TONASI Positif 

 
Jakarta - Sebuah supermarket modern kini hadir kembali dengan konsep yang jauh lebih nyaman 
dan modern. Berlokasi di Jakarta Barat, supermarket ini mencoba memberikan nuansa berbelanja 
yang berbeda kepada para pelanggannya.  
  
Sebuah kabar gembira bagi Anda yang tinggal di bilangan Jakarta Barat, karena sebuah supermarket 
modern kini hadir untuk membantu Anda memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yak, Ranch Market kini 
hadir di Puri Indah CBD Jakarta Barat. Tepatnya di Mal PX Pavilion @ St.moritz.  
 
Mengapa memilih lokasi ini? "Lokasi ini dipilih untuk lokasi baru untuk Ranch Market karena di dasari 
berbagai pertimbangan yang cukup matang. Salah satunya adalah kesamaan segmentasi pasar yang 
dimiliki Ranch Market dengan Mal PX.Pavilion @ St.Moritz ," tukas Nugroho Setiadharma, CEO 
Ranch Market.  
  
Acara yang berlangsung hari Jumat, 4 Desember 2009 kemarin ternyata dihadiri juga oleh para 
suplier Ranch Market dari Taiwan. Sebagai salah satu supermarket yang menjadi anggota Global 
Compact Network yang telah dicanangkan oleh PBB, membuat Ranch Market menjalankan program-
programnya selalu dengan mengedepankan kepentingan dan kepuasan pelanggannya. 
 
Acara peresmian ini ditandai dengan prosesi penukaran kontrak kerjasama antara pihak St.Moritz 
yang diwakili oleh Bp.Michael Riyadi selaku CEO St.Moritz dengan Bp. Nugroho Setiadharma, 
selaku CEO Ranch Market. 
 
"Ranch Market yang berada di mal PX Pavilion ini nantinya juga akan dilengkapi oleh Ranch Kitchen 
seperti yang ada di cabang Ranch Market Pondok Indah dan Oakwood," jelas Fransisca Natalia W, 
Marketing Manager Ranch Market. 
 
"Untuk para pelanggan yang hobi dengan masak-memasak, ranch market juga menciptakan wadah 
untuk Anda semua yaitu Ranch Cooking School. Setiap hari sabtu, pengunjung dapat belajar 
bersama para ahlinya seprti Ibu Siska Soewitomo, Yongki Gunawan, dan juga Rudy 'DD' Harsono," 
ujarnya menambahkan. 
 
Nah, tunggu apalagi? Segera saja nikmati dan rasakan kenyamanan yang ditawarkan oleh Ranch 
Market PX Pavilion @ St.Moritz Jakarta ini. 
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